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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10617 - Processos de Transformació del Litoral
Crèdits 0,9 de presencials (22,5 hores) 2,1 de no presencials (52,5 hores) 3 de totals

(75 hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Castellà

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

Jesús Manuel González Pérez
jesus.gonzalez@uib.es

Cal concertar cita prèvia amb el/la professor/a per a fer una tutoria

Contextualització

L'assignatura és intruductòria als processos històrics de transformació del litoral i de caràcter majoritàriament
teòric. Es primen les anàlisis històriques i comparatives de les deferents realitats insulars.

L'assignatura pertany al mòdul troncal del màster i analitza el processos de trasformació territorial produïts
per les activitats humanes tot complementant les anàlisis naturals abordades a les altres dues assignatures
del mòdul.

Descripció de los continguts: Ocupació històrica del litoral i de la transformació dels seus usos amb especial
atenció als medis insulars en general i a les illes Balears en particular. Processos de concentració i canvi
d'usos a les àreas litorals. Ordenació i planificació del litoral.

Els objectius generals de l'assignatura són:
1. Assegurar una formació generalista i de caràcter integrat sobre els continguts geohistòrics que afecten
a les illes.
2. Capacitar per a l'anàlisi i diagnòstic de les realitats insulars.
3. Donar a conéixer les principals eines d'intervenció territorial que s'estan aplicant al litoral medierrani
espanyol en general i a les Illes Balears.en particular

La matèria serà d'interés per a les sortides professionals relacionades amb la investigació, l'urbanisme i
l'ordenació del territori.

Requisits
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Recomanables
Es recomana tenir coneixements de Geografia i Història de les Illes Balears en general i d'urbanisme i
ordenació del territori en particular.

Competències

Específiques
* CE-1. Demostrar una àmplia comprensió de l'evolució i el significat representatiu de l'entorn litoral,

incloent diferents maneres de considerar les seves relacions i un paral'lel enteniment de la importància
de l'ordenació del territori en els vincles socials i els processos físics CE-4. Identificar models de
comportament i processos en diferents tipus de costa, així com la influència de les actuacions antròpiques
en els processos costaners.

Genèriques
* CG-1-Posseir i comprendre coneixements que es basen en els típicament associats al primer cicle però

ampliats i millorats, el que ha de possibilitar que siguin originals en el desenvolupament i / o aplicació
d'idees, sovint en un context de recerca..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el màster a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
Bloc 1. Introducció a les transformacions urbà-turístiques dels espais insulars

Bloc 2. Renovació i rehabilitació d'espais turístics consolidats de les Illes Balears
Tema 1. Antecedents de planejament (1980-2000)
Tema 2. Models i tipologies de plans (2000-2014)

Bloc 3. Processos d'urbanització turística al Carib
Tema 1. Ciutat dual: urbanització litoral
Tema 2. Ciutat dual: metropolitanització i precarietat urbana

Metodologia docent

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Volum de treball

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) Explicar els continguts fonamentals dels blocs temàtics amb
la finalitat que entenguin els diferents processos i actors
que actuen sobre el litoral i els permetin treballar de forma
aplicada amb metodologies d'anàlisi i actuació territorial.

12

Seminaris i tallers Grup mitjà (M) Al seminari s'exposaran per part dels autors i debatran entre
tots els treballs que hauran realitzat els alumnes.

4

Classes pràctiques Grup gran (G) Sortida de camp destinada a observar i estudiar les
metodologies de rehabilitació urbana i experiències
treballades a l'aula. Valorar la importància del treball de camp
en els estudis urbans Metodologia: visita guiada per diferents
barris i zones turístiques de la badia de Palma que compleixin
amb els requisits treballats a l'aula i recollida d'informació
per a la redacció d'un informe posterior.

4

Avaluació Examen final Grup gran (G) Examen dels aspectes teòrics i de l'assignatura. L' examen
tindrà una duració màxima de 2 hores

2.5

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.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Elaboració del treball Preparació del treball que s'haurà d'exposar el dia del seminari. 17

Estudi i treball
autònom individual

Preparar l'examen Després de cada sessió teòrica els alumnes hauran de treballar els conceptes
explicats, aprofundint en ells amb la bibliografia proporcionada.

18.5

Estudi i treball
autònom en grup

Elaboració de la memòria
de la sortida

Preparació de la memòria de la sortida que s'haurà de lliurar. 17
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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
dels alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Seminaris i tallers

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció Al seminari s'exposaran per part dels autors i debatran entre tots els treballs que hauran realitzat els

alumnes.
Criteris d'avaluació Informe redactat d'acord amb els criteris d'un treball professional o científic que respongui als objectius

proposats. Es tindrà en compte l'exposició.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Examen final

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Examen dels aspectes teòrics i de l'assignatura. L' examen tindrà una duració màxima de 2 hores
Criteris d'avaluació Assolir el 50% de respostes correctes de les preguntes de l'examen.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Elaboració de la memòria de la sortida

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Preparació de la memòria de la sortida que s'haurà de lliurar.
Criteris d'avaluació Correcta redacció d'un treball professional o científic que respongui als objectius proposats.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Buades, Joan
Exportando paraísos :la colonización turística del planeta /Joan Buades. Palma: La lucerna,2006
Introducción a la geografía urbana de las Illes Balears :VIII coloquio y jornadas de campo de Geografia
Urbana, Illes Balears, 19-24 de junio de 2006 /[Antoni A. Artigues... [et al.]
Palma :Govern de les Illes Balears, Conselleria de Turisme: Institut Balear del Turisme,2006
Lois, R.C.; González, J.M. y Escudero, L.A.
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Los espacios urbanos. El estudio geográfico de la ciudad y la urbanización. Editorial Biblioteca Nueva, 2012.
Morales Matos, Guillermo
Islas Canarias: territorio y sociedad. Las Palmas de Gran Canaria: Anroart, 2005

Rullan Salamanca, Onofre
La construcció territorial de Mallorca /Onofre Rullan Salamanca ; pròleg de Bartomeu Barceló i Pons
Palma :Moll,2002
Onofre Rullan
La regulación del crecimiento urbanístico en el litoral mediterráneo español
Ciudad y territorio: Estudios territoriales, Nº 168, 2011, págs. 279-297.
Zoido, F. et alt.: Diccionario de Urbanismo, Geografía Urbana y Ordenación del Territorio. Madrid: Cátedra,
2013.

Bibliografia complementària

DOMÍNGUEZ MUJICA, Josefina; GONZÁLEZ PÉREZ, Jesús M. y PARREÑO CASTELLANO, Juan
Manuel. Transformaciones recientes en barrios turísticos maduros. Los casos de Palma de Mallorca y Las
Palmas de Gran Canaria, España. Scripta Nova. Revista Electrónica de Geografía y Ciencias Sociales.
Barcelona: Universidad de Barcelona, 1 de agosto de 2008, vol. XII, núm. 270 (93). [ISSN: 1138-9788].

MORALES MATOS, G. (2001): Las Islas Canarias, ¿una región aislada?. Boletín de la A.G.E., nº 32, pp.
155-175.

Gascón, Jordi
El turismo en la cooperación internacional :de las brigadas internacionalistas al turismo solidario /Jordi
Gascón
Barcelona :Icaria,2009

Jornades de Geografia del Turisme
La formació, la rehabilitació i les noves modalitats turístiques :III Jornades de Geografia del Turisme: Palma,
28, 29 i 30 d'octubre de 1993 /dir. Climent Picornell Bauzà, Joana María Seguí Pons ; coordinació Josep
Benítez Mairata
Palma :Universitat de les Illes Balears:Gobern Balear, CODEFOC:F.S.E. EUROFORM-167,1995

Muñoz, Francesc
Urbanalización :paisajes comunes, lugares globales /Francesc Muñoz
Barcelona :Gustavo Gili,DL2008

Amendola, Giandomenico
La ciudad postmoderna :magia y miedo de la metrópolis contemporánea /Giandomenico Amendola
[Madrid] :Celeste,DL2000

Fernández Güell, José Miguel
Planificación estratégica de ciudades /José Miguel Fernández Güell
2a ed.
Barcelona :Gustavo Gili,1997

AA.VV. (2009): Bases para la revalorización integral de la Platja de Palma. Consorcio Platja de Palma.

AA.VV. (2009): Informes técnicos de las bases para la revalorización integral de la Platja de Palma.
Consorcio Platja de Palma.

González Pérez, Jesús M.; Piñeira Mantiñán, María José (2004): "Image Creation in Post-modern Cities:
Conflicts and Tension in Spanish Inner City Areas". In M. Pacione (ed.) Changing Cities. International
Perspectives, Stratchclyde University Publishing e IGU, pp. 147-159.

Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio y Recreación
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Destinos turísticos :viejos problemas, ¿nuevas soluciones' :X Coloquio de Geografía del Turismo, Ocio
y Recreación, A.G.E. /Miguel Ángel Troitiño Vinuesa, Joaquín Saúl García Marchante, María García
Hernández
Cuenca :Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha,2008

Manera, C. & Garau, J. (2006). The Recent Evolution and Impact of Tourism in the Mediterranean: The
Case of Islands Regions, 1990-2002. Nota di Lavoro 108. Milano: Fondazione Eni Enrico Mattei.

A world of islands :an islands studies reader /Edited by, Godfrey Baldacchino.
Charlottetown, Canada :Institute of Island Studies, University of Prince Edward Island,2007

Manera Erbina, Carles
Història del creixement econòmic a Mallorca :1700-2000 /Carles Manera Erbina.
Palma :Lleonard Muntaner,2001.

Casasnovas Camps, Miquel Àngel
Història econòmica de Menorca :la transformació d'una economia insular, 1300-2000 /Miquel À.
Casasnovas ; pròleg de Carles Manera
Palma :Moll,2006

Cirer i Costa, Joan-Carles
De la fonda a l'hotel :la gènesi d'una economia turística /Joan-Carles Cirer Costa.
Palma :Documenta Balear :Consell Insular d'Eivissa i Formentera,2004.


