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docent Obligatòria)

Crèdits ECTS:
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Idiomes docència:
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Professorat
Responsable:

JORDI SEGALAS CORAL

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Bàsiques:
CB6. Poseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament
i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.
CB7. Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en
entorns nous o poc coneguts dins del contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Específiques:
1. Analitzar de forma crítica i sistèmica i avaluar les teories, estratègies i polítiques de desenvolupament i
sostenibilitat; els diferents enfocaments del paradigma de la sostenibilitat, els seus debats i les seves implicacions
ambientals, socioculturals i econòmiques; les particularitats i diferències entre economia ambiental i ecològica; i els
problemes de la valoració econòmica de béns, serveis, recursos i externalitats.
CE11. Desenvolupar plantejaments avançats capaços d'analitzar i avaluar la sostenibilitat del mitjà construït, incloent
l'edificació, les infraestructures, el transport, etc., de manera que es pugui minimitzar el seu impacte i decidir les
alternatives més adequades d'acord amb els pilars de la sostenibilitat (els tres - econòmic, social i ambiental- o
algun/alguns d'ells).
Genèriques:
CG03. Ser capaç d'analitzar, avaluar i sintetitzar, de manera crítica, idees noves i complexes i de promoure, en
contextos acadèmics i professionals, avanços científics, tecnològics, socials o culturals en la societat del coneixement.
CG04. Descriure, resoldre, prevenir i / o pal · liar els problemes i disfuncions associats als processos de
desenvolupament de sistemes socioeconòmic-ambientals amb enfocaments propis de la ciència i les tecnologies de la
sostenibilitat.
Transversals:
3. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més
o duent a terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit
de la responsabilitat, tot assumint compromisos considerant els recursos disponibles.
2. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i en
consonància amb les necessitats que tindran els titulats i titulades.
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Metodologies docents
Durant el desenvolupament de l'assignatura es faran servir les següents metodologies docents:
Classe magistral o conferència (EXP): exposició de coneixements per part del professorat mitjançant classes magistrals o
bé per persones externes mitjançant conferències convidades.
Resolució de problemes i estudi de casos (RP): resolució col · lectiva d'exercicis, realització de debats i dinàmiques de
grup, amb el professor o professora i altres estudiants a l'aula; presentació a l'aula d'una activitat realitzada de forma
individual o en grups reduïts.
Projecte o treball d'abast ampli (PA): aprenentatge basat en el disseny, la planificació i realització en grup d'un projecte o
treball d'àmplia complexitat o extensió, aplicant i ampliant coneixements i redactant una memòria on es plasma el
plantejament d'est i els resultats i conclusions.
Activitats d'Avaluació (AV).
Activitats formatives:
Durant el desenvolupament de l'assignatura es faran servir les següents activitats formatives:
Presencials
Classes teòriques i conferències (CTC): conèixer, comprendre i sintetitzar els coneixements exposats pel professorat
mitjançant classes magistrals o bé per conferenciants.
Classes pràctiques (CP): participar en la resolució col·lectiva d'exercicis, així com en debats i dinàmiques de grup, amb el
professor o professora i altres estudiants a l'aula.
Presentacions (PS): Presentar a l'aula, per part dels estudiants, una activitat elaborada de manera individual o en grups
reduïts.
Tutories de treballs teòric pràctics (TD): realitzar a l'aula una activitat o exercici de caràcter teòric o pràctic,
individualment o en grups reduïts, amb l'assessorament del professor o professora.
No presencials
Realització d'un projecte, activitat o treball d'abast ampli (PA): dissenyar, planificar i dur a terme, individualment o en
grup, un treball d'àmplia complexitat o extensió, aplicant i ampliant coneixements i redactant una memòria on es reculli el
plantejament d'aquest i els resultats i conclusions.
Estudi autònom (EA): estudiar o ampliar els continguts de la matèria de forma individual o en grup, comprenent,
assimilant, analitzant i sintetitzant coneixements.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
En finalitzar l'assignatura, el/l'estudiant:
Coneix i analitza críticament les organitzacions, estratègies, polítiques locals, nacionals, europees i internacionals sobre
sostenibilitat i desenvolupament social sostenible.
Comprensió d'un desenvolupament sostenible en el llarg termini i el paper de la tecnologia sistémicamente.
Capacitat per aplicar la prospectiva, la previsió i retrospección en anàlisi d'escenaris
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Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 125h

Hores grup gran:

30h

24.00%

Hores grup mitjà:

0h

0.00%

Hores grup petit:

0h

0.00%

Hores activitats dirigides:

15h

12.00%

Hores aprenentatge autònom:

80h

64.00%

Continguts

1. Conceptes i intstruments d'investigació-acció en sistemes socio-econòmicecològics
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:

2. Plantejament anàlisi, discussió i propostes de resolució d'un o diversos problemes
reals des d'una visió integrada socio-econòmic-ambiental
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:

3. Contextualizació socio-històric-cultural del procès de desenvolupament sostenible
a grups d'interès, organitzacions, empreses, societats rurals, societats urbanes,
institucions públiques, privades ...
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:

4. Plantejament de temes, preguntes i metodologies interdisciplinars que poden
resultar adequats per ser desenvolupatss en treballs final de master.
Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:
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Planificació d'activitats

A1. REALITZACIÓ D'UN PROJECTE TRANSDISCIPLINAR D'ÀMBIT SOCIO-TÈCNIC EN
CIÈNCIA DE SOSTENIBILITAT
Descripció del lliurament esperat i vincles amb l'avaluació:
Projecte i defensa.
Objectius específics:
Analitzar de forma crítica i sistèmica i avaluar les teories, estrategies i polítiques de desenvolupament i
sostenibilitat: els diferents enfocaments del paradigma de la sostenibilitat, el seus debats i les seves implicacions
ambientals. socioculturals i econòmiques: les particularitats i diferències entre economia ambiental i ecològica; i
els problemes de la valoració econòmica de béns, serveis, recursos i externalitats.

Sistema de qualificació
AV1 Treball realitzat al llarg del curs (TR)- elaboració projecte. 60%
AV2 Presentació final del projecte. 30%
AV3 Assistència i participació a classe (AP). 10%
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