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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10618 - Resolució de Dilemes Socials en la Gestió Costanera
Crèdits 0,88 de presencials (22 hores) 3,12 de no presencials (78 hores) 4 de totals

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

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

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

12:00h 13:00h Dimecres 22/09/2014 14/11/2014 Les tutories
només seran per
correu electrònic

Catalina Maria Torres Figuerola
cati.torres@uib.es

12:00h 13:00h Dimecres 17/11/2014 22/09/2015 DB-256
(demanar cita

prèvia per correu
electrònic)

Contextualització

Els béns i serveis proveïts pels ecosistemes costaners han jugat un paper important en el desenvolupament
econòmic i social de les àrees litorals. No obstant, la gran demanda de béns i serveis oferts per aquests
ecosistemes ha anat acompanyada d'una creixent pressió antròpica que ha provocat alhora la seva degradació
contínua. En aquest context, tant la incertesa en torn de la dinàmica dels ecosistemes costaners com el perill
de potencials irreversibilitats constitueixen elements centrals del conflicte existent en la seva gestió. Així
doncs, la resolució dels dilemes socials generats per l'ús massiu i intensiu de la costa obliga a la presa de
decisions encaminades a l'obtenció d'una solució òptima social. En aquest sentit, la contribució de la Ciència
Econòmica és clau, atès el seu caràcter de ciència social.

En aquest marc, aquesta assignatura obligatòria de 4 crèdits, pertanyent al mòdul instrumental, cerca introduir
a l'alumne en l'estudi tant dels conceptes econòmics bàsics que ajuden a entendre les decisions a nivell
individual i col·lectiu com de les tècniques econòmiques més rellevants que facilitaran la presa de decisions
necessàries per a la resolució de dilemes socials en la gestió costanera.

Si desitjau més informació, podeu contactar-me a l'email antoni.riera@uib.es o al telèfon 971 17 25 07.

Requisits
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Recomanables
Es recomana tenir coneixements d'anglès.

Competències

Específiques
* CE-5. Adaptar i aplicar mètodes i tècniques de ciències afins a la geografia com instruments per a la

correcta planificació i gestió dels recursos.
* CE-6. Manejar distintes estratègies de negociació, de col·laboració i de presa de decisions i discriminar

en quins contextos resulta pertinent el seu ús.
* CE-8. Posar en pràctica la capacitat de jutjar críticament des del punt de vista científic normes, actuacions,

informes i relacions rellevants en el funcionament dels sistemes ecològics costaners..

Genèriques
* CG-2. Saber aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns

nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d'estudi.

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 I. ELS DILEMES SOCIALS A LA COSTA

Tema 1. Vivim en conflicte!!
Tema 2. L'elecció individual. Fonaments neoclàssics
Tema 3. L'elecció social en la gestió costanera

BLOC II. L'ECONOMIA AMBIENTAL EN LA GESTIÓ COSTANERA
Tema 4. Estat, mercat i medi ambient
Tema 5. Introducció a l'anàlisi cost-benefici
Tema 6. De l'anàlisi cost-benefici financera a la social
Tema 7. Futur, risc i incertesa
Tema 8. Anàlisi multicriteri

Metodologia docent

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) A les classes magistrals s'explicaran els conceptes econòmics
bàsics que expliquen la presa de decisions tant a nivell
individual com col·lectiu, així com algunes de les tècniques
econòmiques que l'Economia posa a disposició dels agents
per a la presa de decisions òptimes. Així mateix, les classes
es complementaran amb la realització d'exercicis pràctics i/
o l'anàlisi d'algunes lectures i casos d'estudi amb l'objectiu
d'aprendre a relacionar-hi els conceptes teòrics estudiats.

16.5

Tutories ECTS Tutories ECTS Grup petit (P) Se centraran en el seguiment personalitzat del procés
d'aprenentatge dels alumnes

2

Avaluació Anàlisi de lectures
1

Grup gran (G) Des de l'inici del curs, els alumnes disposaran d'una o dues
lectures, molt probablement en anglès, relacionades amb els
continguts vists a classe, que hauran de llegir durant el curs
i que serviran de base per a la primera avaluació, que serà
sobre els continguts corresponents als temes 1, 2 i 3.

1.5

Avaluació Anàlisi de lectures
2

Grup gran (G) Les lectures de referència per a l'Anàlisi de lectures 1 serviran
també de base per a la segona avaluació del curs, que serà
sobre els continguts corresponents a tots els temes.

2

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
o en grup

Preparació de l'assignaturaSe centrarà en l'estudi individual o en grup dels conceptes teòrics explicats
a les classes magistrals i en la lectura de diversos casos d'estudis.

78

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

Per a aprovar l'assignatura caldrà haver tret un mínim d'un 4 sobre 10 a l'Anàlisi de lectures 2. Si no es treu
un mínim d'un 4, s'haurà de fer un examen de recuperació que valdrà un 50% de la nota. La nota obtinguda
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durant el curs de la part no recuperable es guardarà fins el dia de l'examen de recuperació. Així mateix, els
alumnes que siguin repetidors tendran la possibilitat de fer un sol examen que comptarà el 100% de la nota.
No obstant, per a poder tenir aquesta possibilitat, caldrà que signin un contracte amb el professor durant la
primera setmana de classes de l'assignatura. Si no ho fan, hauran d'ajustar-se a les mateixes regles d'avaluació
que la resta d'estudiants.

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció A les classes magistrals s'explicaran els conceptes econòmics bàsics que expliquen la presa de decisions

tant a nivell individual com col·lectiu, així com algunes de les tècniques econòmiques que l'Economia posa
a disposició dels agents per a la presa de decisions òptimes. Així mateix, les classes es complementaran
amb la realització d'exercicis pràctics i/o l'anàlisi d'algunes lectures i casos d'estudi amb l'objectiu
d'aprendre a relacionar-hi els conceptes teòrics estudiats.

Criteris d'avaluació Es valorarà l'assistència i participació dels alumnes a classe. Així, segons la implicació de l'alumne, aquest
podrà arribar a assolir fins a un punt sobre la nota final. Cal dir que l'assistència a classe no implica obtenir
automàticament un punt sobre la nota final. Caldrà que l'alumne s'hi impliqui.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Anàlisi de lectures 1

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (no recuperable)
Descripció Des de l'inici del curs, els alumnes disposaran d'una o dues lectures, molt probablement en anglès,

relacionades amb els continguts vists a classe, que hauran de llegir durant el curs i que serviran de base per
a la primera avaluació, que serà sobre els continguts corresponents als temes 1, 2 i 3.

Criteris d'avaluació Es plantejaran als alumnes preguntes sobre els continguts vists a classe corresponents als temes 1, 2 i 3,
agafant com a texts de referència les lectures que hauran d'haver llegit durant el curs. S'avaluarà, doncs, el
que han après a partir de l'avaluació de la seva capacitat per relacionar els conceptes estudiats amb els casos
d'estudi. Els alumnes disposaran de les lectures des del primer dia perquè puguin començar a treballar-les. Per
a l'avaluació, els alumnes podran disposar de tot el material de classe, així com de les lectures i les possibles
traduccions que n'hagin pogut fer.

Percentatge de la qualificació final: 40%

Anàlisi de lectures 2

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Les lectures de referència per a l'Anàlisi de lectures 1 serviran també de base per a la segona avaluació del

curs, que serà sobre els continguts corresponents a tots els temes.
Criteris d'avaluació Es plantejaran als alumnes preguntes sobre els continguts vists a classe corresponents als temes 1, 2 i 3,

agafant com a texts de referència les lectures que hauran d'haver llegit durant el curs. S'avaluarà, doncs, el
que han après a partir de l'avaluació de la seva capacitat per relacionar els conceptes estudiats amb els casos
d'estudi. Els alumnes disposaran de les lectures des del primer dia perquè puguin començar a treballar-les. Per
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a l'avaluació, els alumnes podran disposar de tot el material de classe, així com de les lectures i les possibles
traduccions que n'hagin pogut fer.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Azqueta, D. (2002). Introducción a la economía ambiental. Madrid: McGraw Hill.
Pearce, D., Atkinson, G. and Mourato, S. (2006). Cost-benefit analysis and the environment. Recent
developments. OECD Publishing, Paris.

Bibliografia complementària

Pindyck, Robert S. i Rubinfeld, Daniel L. (2001). Microeconomics. Upper Saddle River, New Jersey:
Prentice Hall.
De Rus, G. (2004). Análisis coste-beneficio: evaluación económica de políticas y proyectos de inversión.
2ª edición. Barcelona, Editorial Ariel.
Barba-Romero, S. y J.C. Pomerol (1997). Decisiones multicriterio: fundamentos teóricos y utilización
práctica. Universidad de Alcalá, Servicio de Publicaciones.
Boardman, A.E. et al (2000). Cost-benefit Analysis: concepts and practice. 2nd Edition. Prentice Hall.
EPA (2000). Guidelines for preparing economic analysis. United States. Environmental Protection Office.
EPA 240-R-00-003.


