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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10630 - Oci i Recreació en Ecosistemes Costaners
Crèdits 0.8 presencials (20 hores) 2.2 no presencials (55 hores) 3 totals (75 hores).
Grup Grup 1, 1S(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

10:00h 12:00h Dijous 23/09/2013 14/02/2014 51.Edifici
Beatriu de PinósPedro Antonio Salvá Tomás

psalva@uib.es 10:00h 12:00h Dijous 17/02/2014 20/09/2014 51.Edifici
Beatriu de Pinós

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Màster Universitari d'Anàlisi, Planificació i Gestió en Àrees
Litorals

Postgrau Postgrau

Màster Universitari de Relacions Euromediterrànies Postgrau Postgrau

Contextualització

Aquesta assignatura pretén analitzar i proporcionar coneixements així com elements de debat i reflexió
relatius a les activitats d'oci i recreació que es desenvolupen en ecosistemes costaners. Aquestes pràctiques
d'oci i recreació s'estenen tant sobre el medi costaner com el medi marí. El litoral ha estat l'espai més desitjat
i ocupat mentres el turisme de sol i platja ha estat el dominant a tot el món de part dels turistes, mentres els
autòctons estaven reduits a certs espais litorals, a vegades marginals. L'objectiu general de l'assignatura es
donar una visió que no sols es refereix al hinterland (on s'ubiquen el allotjaments i serveis d'oci i recreació),
les zones de trànsit i la zona d'activitat recreacional (Platja i mar) sinó una visió més amplia que inclou el
turisme marí (sun + sand and surf experiences + pesca+ busseig + winsurfing i la nàutica). Amb les noves
pràctiques l'espai litoral ha tornat atreure, amb forca, l'atracció, però tant del turista com de la població
autòctona. Ressorgeixen nous turismes de nínxol. Per tant a traves dels temes de l'assignatura es pretén
donar a conèixer i reconèixer les incidències del conjunt d'activitats d'oci i recreació que impliquen fortes
pressions i impactes sobre els ecosistemes costaners. Inclou tot el conjunt de pràctiques turístiques, d'oci i
recreació orientades cap a activitats que tenen lloc a la zona costanera i en les aigües properes ( offshore
coastal wàters). Inclou des del desenvolupament del turisme costaner (allotjaments, oferta complementària,
segones residencies) i la infraestructura que el suporta (negocis, marines , altres ofertes de serveis) més altres
activitats recreacionals basades en els ecosistemes costaners i marins, tals com ecoturisme, creuers, banys,
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pesca Deportiva i recreacional, busseig i submersió lliure. La intenció final és possibilitar una avaluació dels
diferents productes turístics, d'oci i recreació en relació amb el seu impacte sobre ecosistemes costaners.

Requisits

Aquesta assignatura no necessita uns coneixements previs del turisme ni de l'oci. Les activitats d'oci es duen
a terme de cada vegada més sobre espais litorals o les seves proximitats, compartint amb la muntanya, els dos
pols més atractius per a la societat actual per ocupar el seu temps de lleure. El mar ha tingut sempre un fort
atractiu per la població, i si aquesta possibilitat de contemplar el mar es junta amb la muntanya (com és el cas
de la Serra de Tramuntana), aleshores l'atractiu és encara més fort. Les activitats d'oci es van diversificant
amb gran velocitat i la seva pràctica es va superposant constantement entre els turistes i els residents.

Competències

Les competències ens indiquen les capacitats que haurien de tenir els alumnes al acabar de cursar
l'assignatura

Específiques
1. 1.CE-9. Posar en pràctica la capacitat d'enjudiciar críticament des del punt de vista científic normes,

actuacions, informe i relacions rellevants en el funcionament dels ecosistemes costaners..
2. 2.C-14. Ser capaç de dissenyar instruments específics de planificació i gestió dels recursos en zones

costaneres que garantitzin la protecció, defensa i mitigació dels efectes antropogènics negatius.

Genèriques
1. 1.CG-3. Ser capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir

d'una informació que, essent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats social
i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis...

Continguts

L'assignatura s'articula en tres grans temes teòrics.

1.Recreació, Oci i Turisme en espais costaners i marins. 2. Tendències del Oci, Recreació i Turisme. 3. El
turisme i oci marins.
Continguts temàtics

TEMA 1. RECREACIÓ, OCI I TURISME EN ESPAIS COSTANERS I MARINS
1.1. Introducció. Oci, recreació i turisme en espais costaners i marins. Conceptes. 1.2.
Principals característiques dels espais d'oci, recreació i turisme en els espais costaners.
1.3. La zona costanera com escenari turístic. 1.4. L'anàlisi històric del oci, la recreació i el
turisme en els espais costaner

TEMA 2.. TENDENCIES DEL OCI, RECRACIÓ I TURISME
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2.1.Nous consumidor i nous turistes. Nous turismes desenvolupats en ecosistemes costaners.
2.2. Turismes de nínxol. 2.3. Principals reptes per a la sostenibilitat en les àrees turístiques
costaneres.

TEMA 3. EL TURISME I OCI MARNS
3.1. L'aigua del mar com recurs per activitats d'oci. L'oci al mar. 3.2. Historia de la recreació
marina basada en l'aigua. 3.3. La mar com element de pràctica turística. 3.4.Els creuers
marítims turístics.

Metodologia docent

La metodologia que s'utilitzarà en aquesta assignatura constarà bàsicament de les següents accions
d'aprenentatge:.

A) Amb la participació del professor: 1. Exposicions del professor a través de les quals s'explicaran els
continguts teòrics del programa. 2. Seminaris dedicats bàsicament a l'aplicació de tècniques relatives a
l'avaluació i reconeixement territorial de distints espais turístics. 3. Sessions de clases pràctiques amb una
introducció sobre aspectes relatius al treball de recerca. B) Treball individualitzat

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques clases magistrals Grup gran (G) Exposicions del professor a través de les quals s'explicaran els continguts
teòrics de l'assignatura,.

Seminaris i tallers Grup mitjà (M) Explicació per part del professor de diferents experiències i propostes de
revitalització de destinacions turístiques de litoral així com del turisme en
el marc del desenvolupament sostenible i l'Agenda Local 21.

Classes pràctiques Grup gran (G) Explicació per realitzar un treball de recerca

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi i preparació de les
activitats assenyalades,
ressolució d'exercisis i
problemes, preparació del
projecte a presentar

Realitzar les lectures recomanades pel coneixement de l'assignatura, realitzar les
activitats assenyalades i realitzar un projecte obligatori relacionat amb la problemàtica
de l'assignatura segons les orientacions del professor.

Estudi i treball
autònom individual

Anàlisi reflexiva i crítica expresada en un treball
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut de
l'alumnat i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 20 0.8 26.67
Classes teòriques clases magistrals 6 0.24 8
Seminaris i tallers 8 0.32 10.67
Classes pràctiques 6 0.24 8

Activitats de treball no presencial 55 2.2 73.33
Estudi i treball autònom individual Estudi i preparació de les activitats

assenyalades, ressolució d'exercisis i
problemes, preparació del projecte a
presentar

25 1 33.33

Estudi i treball autònom individual 30 1.2 40

Total 75 3 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Pel conjunt d'alumnes l'assignatura s'avaluarà conforme a l'itinerari A. L'avaluació final es basarà en: a) Un
treball sobre una destinació turística litoral o sobre un tipus de turisme marí conforma a les indicacions del
professor. b) La participació, la assistència i dedicació a les activitats que s'assenyali.
clases magistrals

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Exposicions del professor a través de les quals s'explicaran els continguts teòrics de l'assignatura,.
Criteris d'avaluació Per gaudir de la totalitat de l'avaluació d'aquesta part serà necessari haver assistit al menys al 80% de les

hores dedicades a classes magistrals.
Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A
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Seminaris i tallers

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Explicació per part del professor de diferents experiències i propostes de revitalització de destinacions

turístiques de litoral així com del turisme en el marc del desenvolupament sostenible i l'Agenda Local 21.
Criteris d'avaluació Per gaudir de la totalitat de l'avaluació d'aquesta part serà necessari haver assistir al menys al 80% de les

hores dedicades a seminaris i tallers.

Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Treballs i projectes (No recuperable)
Descripció Explicació per realitzar un treball de recerca
Criteris d'avaluació Per gaudir de la totalitat de l'avaluació d'aquesta part serà necessari haber assistit al menys al 80% de les hores

dedicades a classes pràctiques.S'haurà de presentar obligatòriament un treball sobre una destinació turística
costanera o un anàlisis d'alguna activitat d'oci i recreació en ecosistemes costaners o un treball sobre algun
tipus de turisme de nínxol relacionat amb la temàtica de l'assignatura. Hi haurà una orientació per part del
professor. La aportació final del treball a aquesta part es calcularà proporcionalment al seu pés sobre 6 punts
sobre 10.

Percentatge de la qualificació final: 60% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Es tracta de diferents tipus de documentació, alguna de les quals es publicarà a Campus Extens, que
farà referència a aspectes concrets de l'assignatura. Es pot referir tant a aspectes teòrics com pràctics. Es
recomanable que el alumne utilitzi aquests materials ja que complementaran aspectes puntuals dels temes
exposats i/o dels seminaris i permeten gaudir d'una major profunditat de l'assignatura. Bàsicament es tracta
de: a) Bibliografia bàsica, que inclou aquesta guia docent. b) Bibliografia complementaria, que s'anirà
publicant a la pàgina web de l'assignatura de Campus Extens. c) Altres recursos (diccionaris, revistes, pàgines
web i publicacions estadístiques, entre d'altres) que també s'inclouran en Campus Extens.
Bibliografia bàsica

HALL, Colim Michael ; STEPHEN, J (2005) "The geography of tourism and recreation: environament,
place and space" London, Routledge BARRAGAN MUÑOZ, Juan M (1994) "Ordenación y gestión del
espacio litoral". Barcelona, Oikos Tau ORAMS, Mark (1999) " Marine Tiurism: development, impacts and
management" London, Routledge. KAY, Robert (2005) " Coastal Planning and management" London, Spon
"Managing Environments for Leasure & Recreation (recurs electrònic)

Bibliografia complementària

S'anirà publicant a la secció de Campus Extens

Altres recursos
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S'aniran publicant en la secció de Campus Extens


