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METODOLOGIES DOCENTS

Durant el desenvolupament de l'assignatura es faran servir les següents metodologies docents:

-Classe magistral (EXP): exposició de coneixements per part del professorat mitjançant classes magistrals.
-Treballs Pràctics (TP): resolució d'exercicis pràctics i d'estudis de cas de forma individual o en grups reduïts.
-Activitats d'avaluació (AV).

Durant el desenvolupament de l'assignatura es faran servir les següents activitats formatives:
-Presencials
Classes teòriques (CTC): conèixer, comprendre i sintetitzar els coneixements exposats pel professorat mitjançant classes magistrals.
Classes de treballs pràctics (CTP): participar en la resolució d'exercicis i de diferents estudis de cas. Debat de les conclusions amb el
professor o professora i altres estudiants a l'aula.

-No presencials
Estudi autònom (EA): estudiar o ampliar els continguts de la matèria de forma individual o en grup, comprenent, assimilant,
analitzant i sintetitzant coneixements.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En finalitzar l'assignatura, l'estudiant coneix i comprèn la problemàtica del canvi climàtic, tant des del punt de vista de les seves
causes i  manifestacions científiques,  com dels  seus factors  conductors  antropogènics:  la  problemàtica energètica  mundial,  les
dinàmiques econòmiques dels darrers 200 anys, la incapacitat de la presa de decisions polítiques per tal  de fer-hi front i  les
perspectives de futur.

L'estudiant adquireix les següents Competències Específiques:

CE03: Analitzar de forma crítica i avaluar les teories i els enfocaments sobre les característiques i propietats de la geosfera i la
biosfera que faciliten i emmarquen el desenvolupament dels sistemes socioecològics, així com els principals reptes del canvi climàtic.

CE07: Dissenyar, desenvolupar i aplicar de forma integrada i coordinada conceptes, teories i tècniques d'anàlisi de les ciències socials,
econòmiques, de la terra i de tècniques de gestió i de recerca - acció, i d'enfocaments basats en la ciència i les tecnologies de la
sostenibilitat, en els àmbits de la biodiversitat i els recursos naturals, l'ambient construït i els serveis i el sistema productiu i la
informació.

i la següent Competència Transversal:

CT2: SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar
solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 19,5 15.59

Hores aprenentatge autònom 80,0 63.95

Hores activitats dirigides 6,0 4.80

Hores grup mitjà 9,8 7.83

Hores grup petit 9,8 7.83

Dedicació total: 125.1 h

CONTINGUTS

1. La ciència de l'escalfament global i del canvi climàtic

Descripció:
L'atmosfera terrestre i l'efecte hivernacle. El cicle del carboni.
La intensificació de l'efecte hivernacle d'origen antropogènic i la seva interferència amb el cicle del carboni.
El forçament radiatiu; els gasos d'efecte hivernacle, GEH, i el seu potencial d'escalfament global, GWP. El CO2eq.
Les evidències del canvi climàtic, segons els últims informes del IPCCC: a) en la perspectiva de l'anàlisi de correlacions
històriques de dades rellevants; b) en la perspectiva dels seus efectes.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h
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2.Energia, economia i factors conductors antropogènics 

Descripció:
La gran acceleració, un fenomen antropogènic conseqüència d'un model econòmic-energètic determinat.
L'exponencialitat del fenomen.
Variació de les emissions i de les concentracions de GEH, ordres de magnitud.
Les responsabilitats històriques diferenciades dels països en desenvolupament vs els països desenvolupats i la diferent capacitat
d'aquests països per emprendre polítiques de mitigació i/o adaptació.
Factors conductors del canvi climàtic antropogènic, la identitat de Kaya. Metodologia de realització d'escenaris de futur
d'emissions de CO2.
La contribució dels diferents sectors al canvi climàtic a nivell mundial i regional.

Activitats vinculades:
TP1: Determinació i anàlisi del vector d'energies primàries de diferents països, i càlcul de les emissions associades de CO2.
TP2: Elaboració d'escenaris futurs del vector energètic de diferents països, i càlcul de les emissions associades de CO2.
TP3: La identitat de Kaya. Anàlisi de l'evolució de les emissions de CO2 històriques en base a la les variacions de la intensitat de
carboni, intensitat energètica, PIB per càpita i població.
TP4: Construcció d'escenaris d'evolució de les emissions futures actuant sobre els factors conductors de la identitat de Kaya.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h

3.L'agenda política de la lluita contra el canvi climàtic

Descripció:
Les cimeres internacionals per combatre el canvi climàtic; una mica d'història: de Rio 92 a París 2015 i Glasgow 2021.
La UNFCCC: estructura i funcionament; continguts, principis i compromisos; els annexes de la UNFCCC.
El protocol de Kyoto.
El fracàs de la cimera de Copenhaguen i les promeses de la cimera de Cancún.
La Plataforma de Durban i el camí cap a París 2015. Les Intencions sobre els Compromisos de Mitigació Determinats a nivell
Nacional (INDCs).

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h

4. L'Acord de París i el futur.

Descripció:
L'Acord de París (AP): estructura, anàlisi de la component de mitigació de l'AP, les NDCs, l'inventari global, les LTLEDS, el nou
marc de transparència reforçat, ...
Le Decisions que acompanyen l'AP.
El llibre de reglaments de l'AP.
El Pacte Climàtic de Glasgow.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h



Data: 06/02/2023 Pàgina: 4 / 4

5.Els últims informes del IPCC

Descripció:
Els escenaris de futur de l'AR6 del IPCC, els "Shared Socio-economic Pathways (SSPs)"
El concepte de "Global Carbon Budget". El IPCC i els objectius globals de mitigació.
Anàlisi de l'Acord i de les Decisions de París des de la perspectiva de la mitigació del canvi climàtic.
Els Compromisos Determinats a Nivell Nacional (NDCs) i la seva anàlisi agregada.

Activitats vinculades:
TP5: els escenaris SSP i les NDCs
TP6: simulador de polítiques de mitigació

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

AV1 Prova escrita de control de coneixements. 30%
AV2 Participació activa treballs a classe. 10%
AV3 Treballs pràctics realitzats al llarg del curs. 60%

Addenda. Durant el quadrimestre de primavera del curs 2019-2020, i com a conseqüència de la crisi sanitària per causa de la
Covid19, el mètode de qualificació serà:
AV1 Prova final per a control de coneixements (PE). 35%
AV2 Participació activa a les classes i presentació dels exercicis proposats. 17%
AV3 Treballs pràctics realitzats al llarg del curs 48%
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