Nom de la matèria: Treball de finalització de Màster
ECTS: 6

Caràcter: OB

Organització temporal: S2
Contingut (assignatures i descripció temàtica):
Treballs de finalització
de Màster

•

Treball individual aplicat en un territori o realitat 6 ECTS
determinada sobre un tema de planificació territorial
(prevenció de riscos, planejament urbanístic,...), pla de
dinamització econòmica o projecte empresarial en un
àmbit específic de muntanya

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 (*)
B07 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de
resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o
multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
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 (*)
B09 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons
últimes que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats (*)
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
CG4 Analitzar les dinàmiques de fons de les situacions noves i complexes, dissenyar
estratègies alternatives de resolució i aprofitar el potencial de millores.
Específiques
CE3 Dissenyar, redactar i desenvolupar plans i projectes de prevenció de riscos, ordenació de
recursos i planificació física.
CE5 Analitzar els processos de desenvolupament econòmic en áreas de baixa densitat
demogràfica.
Resultats d'aprenentatge:
•

Dissenyar un projecte de reconeixement, desenvolupament o ordenació d'un territori de
muntanya, tant des de l'aspecte d'anàlisi de la realitat observada, com de diagnosi i de
propostes, així com aspectes de la gestió mediambiental o socioeconòmica dels territoris de
muntanya.

•

Aplicar les tècniques i instruments d'observació, anàlisi, proposades i/o gestió introduïts
durant el desenvolupament del màster a les realitats mediambientals i socioeconòmiques de
les àrees de muntanya.

Metodologies docents i activitats formatives (en hores):

Metod. docents

Total
hores

%
presencialitat

4

100

5.2.Tutories de seguiment

10

25

5.3.Recerca d'informació

20

0

5.4.Lectures

20

0

5.5.Redacció de TFM

95

0

1

100

Activitats formatives
5.1.Tutoria/sessió d'orientació

5.TFM

5.6.Presentació/defensa del TFM

150

Sistemes d'avaluació:

Sistemes d'avaluació

Ponderació
mínima

Ponderació
màxima

Informes, memòries d'anàlisis
3 o projectes aplicats

60

70

5 Defensa oral de treballs

15

30

Assistència i preparació de
tutories de seguiment del
7 TFM

10

15

Idioma:
Castellà / català

