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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10634 - Infraestructures de Transport i Mobilitat en Àrees Litorals
Crèdits 0.6 presencials (15 hores) 2.4 no presencials (60 hores) 3 totals (75 hores).
Grup Grup 2, 1S, MREM, PEXT(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

Joana Maria Seguí Pons
joana.segui-pons@uib.es

16:00h 19:00h Dijous 30/09/2013 31/05/2014 Beatriu de
Pinós, 46

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

Infrastructures de transport i mobilitat en àrees litorals és una de les 12 assignatures optatives d'un dels
4 moduls de que es composa el master APGAL, concretament del d'especialització, que disposa igualment
de 2 assignatures obligatòries. S'imparteix el segon semestre.

Aquesta assignatura pretén establir els conceptes i mètodes per analitzar els transports a les àrees litorals des
d'una perspectiva multidisciplinar, amb diversitat d'enfocaments, a l'hora que els reptes actuals d'aquestes
àrees a nivell d'infrastructures i mobilitat.

L'objectiu general de l'assignatura consisteix en l'anàlisi integral i les relacions entre els transports i el territori
a les àrees litorals.

Objectius específics:

1. Comprensió del funcionament de les infrastructures de transport i de la mobilitat en àrees litorals, així
com els seu desenvolupament i característiques

2. Analitzar la dinàmica dels ports esportius i comercials

3. Conéixer el funcionament dels diferents modos de transport a les àrees litorals, la intermodalidad i la
logística específicament aplicada a les àrees portuàries

4. Analitzar les polítiques de transport a les zones litorals, la seva sostenibilitat, llur gestió i planificació, així
com la integració amb altres figures d'ordenació, i els impactes que generen
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Requisits

L'assignatura no té cap requisit essencial

Recomanables
El coneixement de tècniques d'anàlisi espacial i de tècniques estadístiques bàsiques són recomenables per a
la comprensió de l'assignatura i dels treballs pràctics que s'hi realitzaran

Competències

L'assignatura Infrastructures de transport i mobilitat en Àrees litorals s'inclou al mòdul d'especialització que
treballa una única competència general, així com tres competències específiques.

Específiques
1. CE-12. L'alumnat ha d'identificar i ponderar problemes litorals realitzant diagnòstics efectius i realistes

que considerin els usos prioritaris, els assentaments humans i l'activitat econòmica.
2. CE-13. L'alumnat ha d'integrar tots els coneixements, destreses i habilitats adquirides en models de

planificació i gestió de problemes complexos socials i geopolítics del litoral.
3. CE-14. L'alumnat ha de ser capaç de dissenyar instruments específics de planificació i gestió

dels recursos a les zones costaneres que garanteixin la protecció, defensa i mitigació dels efectes
antropogènics negatius.

Genèriques
1. Competència general: L'alumnat ha de ser capaç 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..

Continguts

Les diferències geogràfiques en la distribució dels recursos i l'especialització funcional de les localitzacions
són algunes de les raons que determinen les necessitats de transport i de mobilitat. Les temàtiques clàssiques
i actuals que conformen la matèria són: increment de la demanda de transport, progressiva reducció dels
costos i globalització; expansió de les infrastructures ; les TIC, la intermodalitat i la logística; les polítiques
de transport, els processos de planificació i la sostenibilitat medioambiental.

Continguts temàtics
Tema 1. Globalització i transport

- Increment de la demanda de transport

- Expansió de les infrastructures
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Tema 2. Els ports comercials
- Les mercaderies

- Logística, intermodalitat i TIC

- Tècniques d'anàlisi

Tema 3. Els ports esportius
- Anàlisi i impactes del turisme naútic

Tema 4. La planificació del transport a les àrees litorals
- Evolució de la planificació

- Models de planificació

- Planificació integral

- Sostenibilitat ambiental

Tema 5. L'accessibilitat a les zones litorals. Gestió i anàlisi.
- Xarxes de transport internes

- Plans de mobilitat

Tema 6. Política de Transports
- Escales d'anàlisi

Metodologia docent

Les classes dirigides, a través d'explicacions teóriques, seminaris i pràctiques i el treball autònom serviran
per assolir les competències i els continguts de l'assignatura

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Classes teóriques Grup gran (G) Exposició dels fonaments teòrics de cada un dels temes enunciats als
continguts, base per a tallers i seminaris. Un total de 7 hores

Seminaris i tallers Informació
específica

Grup mitjà (M) Sessions d'informació puntual i específica a partir de comentaris de text,
lectures, recursos web. Un total de 7 hores. S'hi exposaran els treballs

Tutories ECTS Tutoria en grup Grup mitjà (M) Posada en comú treballs i llurs dificultats, 1 hora

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Aprofondiment aspectes
teòrics i pràctics.Treball

Dur a terme un treball individual o en grup d'una de les temàtiques de l'assignatura. Se'n
ha de fer exposició publica
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Aprofundiment aspectes
teòrics i pràctics. Lectures

Dur a terme una recensió de les lectures obligatòries

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

La distribució de les assignatures del modul d'especialització, en aquest cas de la matèria d'Infrastructures
i mobilitat en Àrees litorals es la que segueix

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 15 0.6 20
Classes teòriques Classes teóriques 7 0.28 9.33
Seminaris i tallers Informació específica 7 0.28 9.33
Tutories ECTS Tutoria en grup 1 0.04 1.33

Activitats de treball no presencial 60 2.4 80
Estudi i treball autònom individual Aprofondiment aspectes teòrics i

pràctics.Treball
40 1.6 53.33

Estudi i treball autònom individual Aprofundiment aspectes teòrics i
pràctics. Lectures

20 0.8 26.67

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

Diversos són els procediments per a dur a terme l'avaluació de l'assignatura, dintre d'un procés d'avaluació
continua
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Classes teóriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Exposició dels fonaments teòrics de cada un dels temes enunciats als continguts, base per a tallers i

seminaris. Un total de 7 hores
Criteris d'avaluació Assitència i intervenció

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Informació específica

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Tècniques d'observació (No recuperable)
Descripció Sessions d'informació puntual i específica a partir de comentaris de text, lectures, recursos web. Un total de

7 hores. S'hi exposaran els treballs
Criteris d'avaluació Intervenció a les sessions i als forums de discussió

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A

Tutoria en grup

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Escales d'actituds (No recuperable)
Descripció Posada en comú treballs i llurs dificultats, 1 hora
Criteris d'avaluació Intervenció a la sessió

Percentatge de la qualificació final: 5% per l'itinerari A

Aprofondiment aspectes teòrics i pràctics.Treball

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Dur a terme un treball individual o en grup d'una de les temàtiques de l'assignatura. Se'n ha de fer exposició

publica
Criteris d'avaluació Estructura i desenvolupament treball, bona redacció i capacitat expositiva

Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari A

Aprofundiment aspectes teòrics i pràctics. Lectures

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (Recuperable)
Descripció Dur a terme una recensió de les lectures obligatòries
Criteris d'avaluació Capacitat crítica i de resum

Percentatge de la qualificació final: 25% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària
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Bibliografia bàsica

- Hoyle, B; Knowles, R. (edid): Modern transport geography /2nd, rev. ed.Chichester ;New York :Wiley,
1998.
- Izquierdo, Rafael (edit): Transportes: un enfoque integral.2a ed.Madrid :Colegio de Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, Servicio de Publicaciones. 2001

- Rodrigue, Jean-Paul, Comtois, C; Slack, B:The geography of transport systems
2nd ed.Abingdon (Inglaterra) :Routledge, 2009
- Seguí Pons, Joana Maria, Martinez reynés, MR.Geografía de los transportes.Palma :Universitat de les Illes
Balears, 2004

Bibliografia complementària

Maritime transport /edited by M.R. Brooks, N. Button and P. Nijkamp.
Cheltenham :Edward Elgar,2002.

Altres recursos

Quelle stratégie européenne pour la gestion intégrée des zones côtières '. Hors-série 5 | mai 2009. Vertigo.
La revue électronique en sciences de l'environnement. En línia.
http://vertigo.revues.org/index8211.html (consulta juny 2009)

- Unión Europea. Medi Ambient
http://europa.eu/pol/env/index_es.htm
- Unión Europea. Transports
http://europa.eu/pol/trans/index_es.htm
- Ministerio de Fomento. PEIT. Plan estratégico de Infraestructuras y Transporte. 2005. En línia.
http://peit.cedex.es/. (consulta juny 2009)
- Ministerio de Fomento.
http://www.mfom
- Ministerio de Medio ambiente y medio rural y marino
http://www.marm.es/
- Govern de les Illes Balears
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do'lang=ca&coduo=184
- Govern Illes Balears
http://www.caib.es/govern/organigrama/area.do'lang=ca&coduo=138143

Revistes:
-International Journal of Transport Management
- Journal of Transport Geography
-Maritime Policy & Management,
- Transportation Research Part A: General; Transportation Research
- Transportation Research Part B: Policy and Practice
- Transportation Research Part C: Emerging Technologies
- Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review


