Nom de la matèria: Fonaments d'anàlisis i gestió de les àrees de muntanya
ECTS: 18

Caràcter: OB

Organització temporal: S1
Contingut (assignatures i descripció temàtica):

Medi ambient,
economia i societat a
les àrees de Muntanya

Eines de planificació i
gestió de les àrees de
muntanya



Presentació de l'assignatura; recursos i referències
documentals.



Dinàmiques i Processos Naturals en àrees de muntanya;
els riscos naturals.



La meteorologia i els climes de muntanya; El canvi
climàtic.



Aigües i muntanya



Biogeografia de muntanya.



Els valors patrimonials i paisatgístics.



Dinàmiques demogràfiques i poblament.



La societat Rural; dinàmiques residencials i serveis a la
població.



L'economia de Muntanya “tradicional”; crisi agrària i
dinàmiques urbanes.



Economia de muntanya “tecnològica”; mobilitat, TIC'S i
canvis tecnològics.



Economia i desenvolupament local; sectors dinàmics,
clústers i nínxols d'activitat.



L'esquí i el turisme d'aventura, cultural i de natura.



Revaloració de l'oci i el temps lliure i turisme sostenible.



La muntanya com a marca i imatge.



Presentació de l'assignatura; recursos i referències
documentals



La política regional dels estats i la muntanya. Normativa
jurídica i administrativa de les àrees de muntanya.



Planificació Territorial i Urbanística i
normativa i gestió aplicades a la muntanya.



Espais Naturals .: Normativa i Gestió



Planificació de Riscos. Pla d'Emergències. Protecció
Civil.



Gestió d'avingudes i xàfecs.



Política Europea i aplicació de la PAC.



Fons LEADER i Iniciatives de desenvolupament.
Normativa, disseny i aplicació.



Polítiques Transfrontereres. Gestió Equipaments i
Serveis

Paisatge:

9

9



Dinamització Econòmica (ADL). Cursos Formació.
Treball. Recolzo Empreses.



Emprenedoria en àrees de muntanya: Preparació
Projecto Empresarial (mètode CANVAS). Dificultats de
la Gestió Empresarial en zones de muntanya.
Oportunitats i nínxols de treball.



Models alternatius (Banc del temps, cooperatives
d'aliments, autosuficiència, agricultura social, etc.)

Competències:
Bàsiques
B06 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació (*)
B08 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de
formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions
sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis
(*)
B10 Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar
estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom (*)
Generals
CG2 Manejar i emprar els mètodes i tècniques d'anàlisis i interpretació de les variables i fonts
estadístiques socioeconòmiques i mediambientals.
CG6 Intervenir en la resolució de conflictes i la definició d'objectius i mesures de
desenvolupament entre els agents locals, privats i administració.
Específiques
CE1 Reconèixer, caracteritzar i interpretar la singularitat física i humana de la muntanya i
explicar la diversitat dels territoris de muntanya.
CE2 Analitzar, interpretar i avaluar els processos de canvi i conflictes mediambientals en atenció
a la preservació de la biodiversitat i equilibris ambientals en àrees de muntanya.
CE3 Dissenyar, redactar i desenvolupar plans i projectes de prevenció de riscos, ordenació de
recursos i planificació física.
CE4 Identificar les fonts cartogràfiques essencials i aplicar els Sistemes d'Informació Geogràfica
a la realitat física i social
CE5 Analitzar els processos de desenvolupament econòmic en àrees de baixa densitat
demogràfica i dissenyar alternatives de creixement i desenvolupament de noves activitats.

Resultats d'aprenentatge:


Identificar i analitzar els aspectes determinants de les dinàmiques naturals i ambientals així
com de les dinàmiques demogràfiques i de les activitats econòmiques que es plantegen als
territoris de muntanya i les àrees rurals afins.



Detectar i analitzar els indicadors socioeconòmics, físics i ambientals determinants de les
problemàtiques de les àrees de muntanya.



Conèixer el marc normatiu i les tipologies i figures de planificació i intervenció de les
administracions públiques als territoris de muntanya, tant en l'àmbit socioeconòmic com en
els aspectes mediambientals.

Metod. docents

Total hores

%
presencialitat

120

75

3

100

1.4.Conferències,
seminaris
i
esdeveniments científics/divulgatius

30

70

1.3.Lectures

30

0

2.1.Pràctiques de problemes

64

25

2.2.Estudi de casos

64

50

2.3.Debat/anàlisi i reflexió

20

50

3.1.Recerca d'informació

31

0

8

100

80

0

Activitats formatives
1.1.Classes magistrals
1.2.Activitats introductòries

1.Teoria

2.Pràctica

3.Treballs

3.3.Tutoria presencial
3.4.Redacció d'informes i projectes

450
Sistemes d'avaluació:
Ponderació
mínima

Ponderació
màxima

1

Carpeta d'aprenentatge

40

60

2

Treballs de pràctiques

10

20

3

Informes, memòries d'anàlisis o projectes
aplicats
10

20

4

Participació en classes i activitats

20

Idioma:
Castellà / català

10

