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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10624 - Gestió i Restauració d'Ecosistemes Marins i Espais Litorals
Crèdits 0,92 de presencials (23 hores) 2,08 de no presencials (52 hores) 3 de totals (75

hores).
Grup Grup 1, 2S (Campus Extens)
Període d'impartició Segon 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

08:00h 10:00h Dimecres 01/09/2014 31/07/2015 despatx 45cGuillem Xavier Pons Buades
guillemx.pons@uib.es 09:30h 12:00h Dimarts 01/09/2014 31/07/2015 despatx 45c

Contextualització

10624- Gestió i Restauració d'ecosistemes marins i espais litorals

Aquesta és una assignatura optativa del mòdul d'especialització.

La gestió i restauració dels ecosistemes litorals són un dels aspectes més importants de la nostra economia. La
indústria del turisme pivota precisament en aquesta zona a on durant l'estiu s'acumula bona part del turisme
de Sol i platja de les Balears. La importància de la seva conservació, tant la part terrestre com els ecosistemes
marins circumdants és essencial per a mantenir una economia sostenible. Les normatives relatives a la gestío
i conservació d'aquests espais també serà un dels punts més importants per conèixer i gestionar millor aquests
ambients.

És una assignatura compartida en la intervindran distints professors del departament de Ciències de la Terra
(Dr. G.X. Pons) i de l'institut Oceanogràfic (Dra. S. Deudero, Dr. F. Amengual, Dr. E. Massutí), així com
possibles altres ponents que realitzaran seminaris específics sobre distinta temàtica de l'assignatura (Dr. A.
Box,...).

Si els alumnes matriculats opten pel perfil Acadèmic-Investigador s'han de matricular de 20c optatius i si
segueixen el perfil professional de 10c optatius més les pràctiques externes.

L'assignatura s'impartirà durant el primer semestre.

Requisits
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Recomanables
És aconsellable tenir coneixements de biogeografia, així com el coneixement de legislació ambiental. És
recomanable tenir coneixements de SIG i cartografia digital.

Competències

L'assignatura Gestió i restauració d'ecosistemes marins i espais litorals compta amb una competència
genèrica així com diverses competències específiques.

Específiques
* CE-9 Analitzar críticament els conceptes de desenvolupament i sostenibilitat en àrees litorals tant pel

que fa a les activitats humanes desenvolupades com en la seva planificació. CE-10 Aprendre a analitzar i
incorporar els riscos ambientals per l'activitat humana en el marc dels sistemes naturals així com en la seva
planificació i gestió. CE-11 Dominar tècniques avançades d'anàlisi espacial i de visualització geogràfica
i aplicar com a instruments de diagnosi i avaluació territorial. CE-12 Identificar i ponderar problemes
litorals realitzant diagnòstics efectius i realistes que considerin els usos prioritaris, els assentaments
humans i l'activitat econòmica. CE-13 Integrar tots els coneixements, destreses i habilitats adquirides
en models de planificació i gestió de problemes complexos socials i geopolítics del litoral. CE-14 Ser
capaç de dissenyar instruments especifics de planificació i gestió dels recursos a les zones costaneres
que garanteixin la protecció, defensa i mitigació dels efectes antropogènics negatius. CE-15 Ser capaç
de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el sistema físic-ambiental, així com
reconèixer aquests mateixos processos a nivell regional..

Genèriques
* CG-3 L'objetiu és que l'alumne sigui 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..

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

La conservació del medi ambient, dels ecosistemes és una de les fites de qualsevol societat desenvolupada.
Per a aquesta assignatura, es donaran a conèixer quins són els instruments legals que permeten la preservació
d'un determinat ecosistema; quines són els manuals o model de gestió i planificació del medi natural,
especialment a les zones litorals.

Per a tot això s'interpretaran els patrons i models de tranferència d'energia i matèria als ecosistemes marins.
Utilització de tècniques i eines per a l'anàlisi i l'avaluació qualitativa i quantitativa de l'estat dels ecosistemes.
Interpretació de les respostes dels sistemes marins a les perturbacions. Aplicació de models i programes de
gestió i restauració a àrees marines protegides i sistemes dunars. Estudi dels hàbitats i espècies protegides
en ecosistemes litorals. Ús públic en ecosistemes litorals.

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Continguts temàtics
10624 Gestió i Restauració d'ecosistemes litorals. Gestió i Restauració d'ecosistemes litorals

1- Introduccióa la gestió d'espais naturals, normativa ambiental de caràcter supranacional
(bàsicament normativa europea), estatal i de la comunitat autònoma.

2- Àrees marines i terrestres protegides.

3- Espècies invasores

4-Recursos marins explotats

5-Processos de reclutament

6-Casos pràctics

Metodologia docent

Les classes seran dirigides com a explicacions magistrals, seminaris, pràctiques de camp i treball autònom
i serviran per assolir les competències i els continguts de l'assignatura.

Volum de treball
La distribució de les assignatures del mòdul d'especialització és el següent:

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes magistrals Grup gran (G) Exposició de la base teòrica de l'assignatura. 8

Seminaris i tallers Informació
específica

Grup mitjà (M) Sessions de conferenciants convidats per tractament d'alguns
punts concrets de l'assignatura.

5

Classes pràctiques Pràctiques de camp Grup mitjà (M) Estudi in situ de casos concrets. Visita a espais naturals
protegits.

5

Tutories ECTS Tutoria en grup Grup petit (P) L'objectiu és resoldre dubtes en grup dels continguts vists a
l'aula i al camp.

2

Avaluació Avaluació
complementària

Grup gran (G) Prova escrita complementària a la resta d'instruments
d'avaluació.

3

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
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Aprofundiment dels
aspectes teòrics

Desenvolupar altres aspectes relacionats amb la teoria de l'assignatura. 25

Estudi i treball
autònom en grup

Treball no presencial de
treball

Elaboració d'un projecte de gestió i planificació d'un paratge determinat
aplicant els coneixements teòrics.

27

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

Avaluació complementària

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (no recuperable)
Descripció Prova escrita complementària a la resta d'instruments d'avaluació.
Criteris d'avaluació Prova escrita realitzada en finalitzar l'assignatura. S'avaluarà la capacitat de resposta i de relacionar temes de

gestió, així com la claretat d'expressió en la resposta argumental.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Treball no presencial de treball

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Escales d'actituds (no recuperable)
Descripció Elaboració d'un projecte de gestió i planificació d'un paratge determinat aplicant els coneixements teòrics.
Criteris d'avaluació S'avaluarà amb un treball presentat de gestió o restauració d'un espai natural.

Percentatge de la qualificació final: 50%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

No hi ha una bibliografia específica per a l'assignatura. Es basarà en normativa legislativa bàsica de protecció
d'espais natural i d'espècies.

Altres recursos

No hi ha una bibliografia específica per a l'assignatura. Es basarà en normativa legislativa bàsica de protecció
d'espais natural i d'espècies.


