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Informació general de l'assignatura

Denominació MEDIO AMBIENTE, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN ÁREAS DE MONTAÑA

Codi 12420

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Gestió d'Àrees de Muntanya 1 OBLIGATÒRIA Semipresencial

Nombre de crèdits
ECTS

ECTS

Teoria
Pràctiques

d'aula

Pràctiques
de

laboratori

Pràctiques
de camp

Pràctiques
externes

Pràctiques
clíniques

Pràcticum PFC Seminaris
Avaluació

final /
continuada

Altres

4,5 4,5 - - - - - - - - -

Grups 0PRAULA,0TEORIA

Coordinació ALDOMA BUIXADE, IGNASI

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials: 90 
Hores no presencials: 135

Idioma/es d'impartició Castellà 
Català

MEDIO AMBIENTE, ECONOMÍA Y SOCIEDAD EN Á... 2018-19



Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits impartits
pel professorat

Horari de tutoria/lloc

ALDOMA BUIXADE, IGNASI aldoma@geosoc.udl.cat 0

Objectius acadèmics de l'assignatura

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 en els 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.

Competències significatives

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'anàlisi 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 medi ambientals 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.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Presentació de la matèria: desenvolupament, continguts, metodologies, documentació

Presentació de la matèria: objectius i avaluació.
Els continguts de la matèria, interrelació i el seu desplegament.
Les referències documentals; bibliografia i altres.
Eines i metodologies de treball.

La meteorologia i els climes de muntanya.

Estructura  i composició de l’atmosfera.
Circulació general de l’atmosfera. Zonificació climàtica.
Factors que determinen el clima: latitud, altitud i continentalitat.
Elements del clima:
Pressió atmosfèrica. Vents. Fronts.  Núvols i boires.
Precipitació: tipus, intensitat, mesura i distribució.
Temperatura.
Predicció del temps a muntanya.

La meteorologia i els climes de muntanya.

Característiques meteorològiques i climàtiques de les zones de muntanya.
Variables climàtiques. Fonts de dades climàtiques. Qualitat de les dades.
Fenòmens extrems en àrees de muntanya
La evolució dels paleoclimes a la muntanya.
Variables climàtiques. Homogeneïtat de les dades.

El canvi climàtic, models i escenaris de futur
Evolució del clima actual a les zones de muntanya. Tendències i relacions. Patrons teleconectius.
Models i clima de futur a les zones de muntanya. Projeccions i incerteses.

Dinàmiques i processos naturals en àrees de muntanya.
Processos externs relacionats amb el clima i amb la gravetat.
Formes de modelat i processos d’erosió.

Els riscos geològics
Risc sísmic: terratrèmols , efectes primaris i secundaris. Estratègies de vigilància i mitigació
Risc d’Esllavissades: tipologia i  classificació. Factores condicionants i desencadenants. Tècniques de
detecció y predicció.

Els riscos geològics
Risc d’allaus: tipologia, classificació i gènesi. Impacte i estratègies de defensa. Sistema de predicció i
alerta.

Riscos hidrològics
Hidrologia superficial:
Cicle escorrentia, mesures de cabals o aforaments
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Riscos hidrològics

Riscos d’inundacions:
Causes meteorològiques, hidrològiques, geomorfològiques i antròpiques
Efectes de les avingudes i inundacions
Zones inundables

Biogeografia, biodiversitat i risc d'incendis. 

Biogeografia
Condicions ambientals de les zones de muntanya: l'adaptació de la vegetació al medi
Biodiversitat.
Alta muntanya i risc d'incendis. 

Dinàmica ambiental (mètodes i tècniques)
Evolució del medi d’alta muntanya.
Indicadors de canvi ambiental.
Dinàmica de la vegetació durant l’Holocè.

Dinàmiques demogràfiques i poblament (creixement, envelliment, solteria)

Població resident, flotant, estacional, potencial: importància de l’estacionalitat a muntanya i evolució
del seu component social.
Decreixement demogràfic: factors vegetatius i migratoris. Tipologies i canvis migratoris.
Derivades socials: envelliment i solteria masculina. Apunt de problemàtiques derivades.

Despoblament dels petits nuclis
Caracterització del poblament històric, sociabilitat local. Causes i conseqüències de l’abandonament
dels petits nuclis.

Moviments migratoris recents
Mobilitat periurbana, mobilitat generacional i mobilitat econòmica. Components de la immigració rural
recent.

La societat rural; de societat agrària a societat de serveis: noves ruralitats

Transformació socioeconòmica i cultural de la ruralitat: de societat agrària a societat de serveis.
De l’economia pastoral i agrària i l’economia agroindustrial.
El desenvolupament del turisme i els serveis; les economies residencials.
Estructures urbanes i tipologies de la ruralitat a muntanya.

Agricultura de muntanya i actualitat del pastoralisme
L’adaptació de l’agricultura en un medi de muntanya: pendents i restriccions estacionals (la base
pastoral i altres)
L’organització dels sistemes pastorals i la seva adaptació als canvis.

Perpetuació de la crisi agrària i transformació dels usos del territori
Canvis en les estructures de producció agràries (tancament i engrandiment d’explotacions,
tecnificació,...) i la seva incidència a muntanya.
L’impacte en els canvis d’usos del territori: actualitat i perspectives.

Ruralitat i gènere; nous papers i perspectives
L’organització del mercat de treball i els oficis de la dona.
La participació de la dona en les unitats d’explotació agrària.

Economia de muntanya “tecnològica”; mobilitat, TIC'S i canvis tecnològics.
Les comunicacions viàries i la problemàtica de la mobilitat en àrees de muntanya.
Noves tecnologies i noves formes de mobilitat.

Economia i desenvolupament local;  sectors dinàmics, clústers i nínxols d’activitat.
El repte de la renovació i la diversificació de les economies i les activitats de muntanya des de la
perspectiva del desenvolupament endogen i la sostenibilitat. El paper de les administracions
públiques.

Revalorització de l’oci i el temps lliure i turisme sostenible.
Introducció del valor social i el paper de la muntanya com a destinació recreativa per a la realització
d’activitats d’oci en les societats desenvolupades i a Catalunya.

Desenvolupament turístic i condicionants del turisme a muntanya (canvi climàtic)

Avaluació de la incidència de les condicions climàtiques de les àrees de muntanya en la programació
d’activitats, desenvolupament d’inversions relacionades amb el turisme i atracció de visitants durant
les diferents estacions de l’any. Aproximació a les necessitats d’adaptació derivades dels efectes del
canvi climàtic tant a zones de muntanya com en altres zones competidores.

L’esquí i el turisme d’aventura, cultural i de natura.
Revisió de les característiques, agents, dinàmiques de mercat, oferta, demanda, polítiques i principals
reptes de les modalitats d’activitat turística predominants a les àrees de muntanya.

Els valors patrimonials i paisatgístics de la muntanya (inventari / potencial)

Introducció a les dinàmiques de recuperació i posada en valor dels elements patrimonials i els
paisatges de la muntanya associats al desenvolupament del turisme i a l’atracció de visitants.
Diferenciació de potencial en funció de les característiques de les zones de muntanya i de la seva
accessibilitat respecte als nuclis emissors de demanda

La muntanya com a marca i imatge
Avaluació de la imatge de la muntanya en general i de les destinacions turístiques de muntanya en
particular com a destinacions turístiques i com a llocs amb capacitat d'atracció de visitants i residents
més o menys temporals. Discussió sobre la muntanya com a component de marca territorial.

Les claus del desenvolupament local
Promoció pública i iniciativa privada en el desenvolupament de les àrees de muntanya: processos i
alternatives en el desenvolupament local.

Recapitulació de la matèria
Preparació i continguts del dossier de l’assignatura.
Balanç final i avaluació.

Eixos metodològics de l'assignatura

Metod. docents Activitats formatives Total hores % presencialitat

1.Teoria

1.1.Classes magistrals 120 75

1.2.Activitats introductòries 3 100

1.4.Conferències, seminaris i
esdeveniments científics/divulgatius

30 70

1.3.Lectures 30 0

2.Pràctica

2.1.Pràctiques de problemes 64 25

2.2.Estudi de casos 64 50

2.3.Debat/anàlisi i reflexió 20 50

3.Treballs

3.1.Recerca d’informació 31 0

3.3.Tutoria presencial 8 100

3.4.Redacció d’informes i projectes 80 0

  450  
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Sistema d'avaluació

  Ponderació (%)

1 Carpeta de aprenentatge 50

2 Treballs de pràctiques 20

3 Informes, memòries de anàlisi o projectes aplicats 20

4 Participació en classes i activitats 10
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