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Identificació de l'assignatura

Assignatura 10632 - Mètodes i Estratègies en la Gestió Integrada en Àrees 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

Juana María Petrus Bey
joana.petrus@uib.es

16:00h 19:00h Dijous 29/09/2014 17/07/2015 nº 41- Ed.
Guillem Colom.

Altres dies
i hores a

convenir i tutoria
electrònica

Contextualització

La Gestió Integrades de les Àrees Litorals compta actualment amb el suport de nombrosos organismes
internacionals (Sistema-ONU, OCDE, Consell d' Europa, Comissió Europea, etc.). Per aquesta raó se li
reconeix un cos conceptual, metodològic, estratègic, instrumental i tècnic que han de conèixer tots aquells
que desitgin especialitzar-se en l'estudi i gestió d'aquest espais geogràfics.
"Mètodes i estratègies en la gestió integrada en àrees litorals" és una assignatura optativa del mòdul
d'especialització de 3 crèdits, oferta durant el segon semestre.
L'assignatura està projectada per ensenyar l'alumne a definir un projecte de recerca concret, a abordar els
aspectes més importants d'una investigació sobre un espai costaner des d'una perspectiva científica i/o
d'intervenció pràctica. També pretèn conèixer què és la Gestió Integrada i com es dissenya una estrategia de
gestió; per a això s'utilitzen casos pràctics que han estat desenvolupats en altres indrets de forma exitosa i
dels que volem prendre exemple per aplicar al nostre entorn.

Requisits

L'assignatura no té cap requisit acadèmic obligatori.

Recomanables
Seria recomanable per millorar el rendiment en aquesta assignatura tenir un bon nivell de comprenssió
lectora en llegua anglesa, atesa l'amplia bibliografia existent en aquesta llengua. També seria recomanable
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que l'alumnat tingués facilitat per entendre els problemas des de distints punts de vista, capacitat per a posar-
se en el lloc dels altres i habilitats pel debat i la negociació.

Competències

Atès que l'assignatura forma part del mòdul d'especialització treballa de forma genèrica la competència
general número 3, comú a totes les assignatures d'aquest mòdul.

Així mateix, l'assignatura treballa dues competències específiques que tenen com a objectiu sintentizar
mètodos i estratègies utilitzades de vegades per altres disciplines i que adquireixen un sentit especial des de
la geografia i aplicades a la gestió integrada de les àrees litorals

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

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

en quins contextos és pertinent l'ús..

Genèriques
* CG-3-Ser capaços 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

Es presenten en l'apartat de continguts els cinc grans blocs temàtics en torn dels quals s'organitzaran las
sessions i el treball presencial i no presencial dels alumnes

Continguts temàtics
Bloc 1.. Conceptes i mètodes per a l'estudi de l'espai costaner

Tema 1.. Problemes científics i conflictes socials
A partir dels espais costaners, del seu grau actual de coneixement i dels problemes i
conflictes que aquests tenen plantejats, es proposa analitzar com plantejar i resoldre una
investigació que pretengui resoldre un conflicte científic i com abordar la resolució dels
conflictes socials.

Bloc 2.. La gestió costera a Espanya:polítiques públiques.
Tema 2. Analisi de casos.

Mitjançant l'analisi de casos es pretén conèixer quina ha estat l'evolució de les polítiques
públiques que han afectat la costa espanyola al llarg del segle XX-XXI.

Bloc 3.. Gestió Integrada d'Àrees Litorals (GIAL)

http://estudis.uib.cat/master/comp_basiques/
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Tema 3.. Avaluació i diagnòstic estratègic
Què és i què significa la gestió integrada d'àrees litorals, l'avaluació estratègica i el
diagnòstic previ al disseny d'un pla de gestió.

Tema 4. Processos participatius i estratègies de negociació
Com implicar els distints agents que intervenen en l'escenari costaner, la gestió dels
processos participatius, les estratègies de negociació i la pressa d'acords.

Metodologia docent

L'assignatura consta de dotze sessions presencials de 2 hores i un volum de feina no presencial de 53 hores,
en total 75 hores. http://estudis.uib.cat/master/MAPL/horaris.html

Les hores presencials es distribueixen entre classes teòriques, seminaris, avaluació i tutoria ECTS, d'acord
amb la següent distribució:

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Classes teòriques Grup gran (G) Exposició a classe per part del professors durant 4 sessions
dels principals continguts teòrics i pràctics de l'assignatura.

8

Seminaris i tallers Seminaris Grup mitjà (M) Durant els seminaris els alumnes aprendran a destriar els
elements claus d'una investigació, treballaran sobre casos
d'estudi concrets proposats per ells o pel professor que
abastin tant exemples ja coneguts com altres que plantegin
problemàtiques pendents encara de solució. Realitzaran
debats sobre les distintes metodologies emprades per abordar
l'estudi de problemes científics i les estratègies utilizades
per resoldre els conflictes socials existents. Els seminaris
permetran avaluar dissenys experimentals i conclusions
sobre la seva validesa en la millora del coneixement i de la
gestió de les àrees litorals.

9

Tutories ECTS Tutoria Grup petit (P) De forma individual o en grup l'alumnat realitzarà tutories
personalitzades amb el professor. Les tutories tenen com a
objectiu supervisar la feina que l'alumnat està realitzant i
ajudar-lo a resoldre els problemes i dubtes que les distintes
activitats proposades li hagin fet sorgir.

2

Avaluació Exposició de
treballs

Grup gran (G) L'alumnat, de forma individual o en grup segons la tasca,
exposarà en públic el treball que hagi realitzat. Finalitzada
l'exposició, la resta de companys i el professor entabliran
un debat amb l'alumnat que ha exposat el treball. Es pretén
constrastar el treball realitzat amb l'opinió que la feina feta
i proposada genera entre els assistents. Els treballs exposats
seran també lliurats per escrit

4

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.
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Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Establiment de l'estat de la
qüestió

L'alumne aplicarà els coneixements adquirits per dissenyar una carpeta
d'aprenentatge que inclourà les cerques fetes sobre el tema que hagi
proposat com a cas d'estudi i un esquema/mapa conceptual sobre els
articles bibliogràfics i material consultat que permeti avaluar el grau de
comprensió dels mateixos.

16

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Estudi de casos L'alumnat estudiarà el material que hagi facilitat el professor per ser
treballats als seminaris durant el temps no presencial de manera que en
assisitr als seminaris estarà en condicions d'exposar i debatre amb la resta
de companys el tema concret que és objecte de treball en aquell seminari.

18

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Treball d'un cas L'alumnat treballarà sobre un cas concret seleccionat per ell i decidit
conjuntament amb el professor. Dissenyarà una estratègia d'estudi per
resoldre bé una investigació bé un conflicte existent. El treball serà exposat
a classe públicament i debatut per tots els alumnes.

18

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

L'avaluació de totes les assignatures és única pel màster. La qualificació final serà definitiva un cop l'alumne
hagi esgotat les possibilitats de recuperació que facilita el professor. En aquest cas, els elements recuperables
ho són al període extraordinari d'avaluació (setembre).
Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció Exposició a classe per part del professors durant 4 sessions dels principals continguts teòrics i pràctics de

l'assignatura.
Criteris d'avaluació El professor avaluarà l'actitud de l'alumne durant les classes teòriques, la seva assistència, participació i interès

mostrat per l'assignatura.

Percentatge de la qualificació final: 5%

Seminaris

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Treballs i projectes (no recuperable)
Descripció Durant els seminaris els alumnes aprendran a destriar els elements claus d'una investigació, treballaran

sobre casos d'estudi concrets proposats per ells o pel professor que abastin tant exemples ja coneguts com
altres que plantegin problemàtiques pendents encara de solució. Realitzaran debats sobre les distintes
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metodologies emprades per abordar l'estudi de problemes científics i les estratègies utilizades per resoldre
els conflictes socials existents. Els seminaris permetran avaluar dissenys experimentals i conclusions sobre
la seva validesa en la millora del coneixement i de la gestió de les àrees litorals.

Criteris d'avaluació El professor avaluarà el grau de preparació dels casos que hagin estat proposats com a tema de seminari, el grau
de coneixement que demostri l'alumne del cas tractat, la solidessa de les seves argumentacions i raonaments.
En general el seu nivell de participació i habilitats de diàleg, discusió i estratègies argumentatives

Percentatge de la qualificació final: 20%

Tutoria

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Tècniques d'observació (no recuperable)
Descripció De forma individual o en grup l'alumnat realitzarà tutories personalitzades amb el professor. Les tutories

tenen com a objectiu supervisar la feina que l'alumnat està realitzant i ajudar-lo a resoldre els problemes i
dubtes que les distintes activitats proposades li hagin fet sorgir.

Criteris d'avaluació El professor avaluarà el grau de comprensió que manifesti l'alumne sobre les explicacions que doni el
professor als problemes plantejats; el tipis de dubtes plantejats en les tutories i el grau d'organització del
material que s'estigui treballant

Percentatge de la qualificació final: 5%

Exposició de treballs

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves orals (no recuperable)
Descripció L'alumnat, de forma individual o en grup segons la tasca, exposarà en públic el treball que hagi realitzat.

Finalitzada l'exposició, la resta de companys i el professor entabliran un debat amb l'alumnat que ha
exposat el treball. Es pretén constrastar el treball realitzat amb l'opinió que la feina feta i proposada genera
entre els assistents. Els treballs exposats seran també lliurats per escrit

Criteris d'avaluació De forma conjunta, professors i alumnes, avaluaran les exposicions fetes a classe pels alumnes.

Percentatge de la qualificació final: 10%

Establiment de l'estat de la qüestió

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Carpeta d'aprenentatge (recuperable)
Descripció L'alumne aplicarà els coneixements adquirits per dissenyar una carpeta d'aprenentatge que inclourà les

cerques fetes sobre el tema que hagi proposat com a cas d'estudi i un esquema/mapa conceptual sobre els
articles bibliogràfics i material consultat que permeti avaluar el grau de comprensió dels mateixos.

Criteris d'avaluació L'alumne anirà confeccionant una carpeta d'aprenentatge a la que inclourà tant els esquemes que hagi realitzat
de la bibliografia que hagi recollit i que ha de permetre conèixer quin és l'estat de la qüestió del tema que hagi
escollit. Llurarà aquesta carpeta a final del curs.

Percentatge de la qualificació final: 30%
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Treball d'un cas

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció L'alumnat treballarà sobre un cas concret seleccionat per ell i decidit conjuntament amb el professor.

Dissenyarà una estratègia d'estudi per resoldre bé una investigació bé un conflicte existent. El treball serà
exposat a classe públicament i debatut per tots els alumnes.

Criteris d'avaluació L'alumne presentarà per escrit el treball exposat a classe. Podrà millorar la seva presentació incorporant
després de l'exposició dels comentaris i suggeriments que li hagin fet els seus companys i el professor.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

L'assignatura disposa d'una bibliografia bàsica que es facilita a continuació. No obstant, atesa l'àmplia
existència de bibliografia, documentació i informació complementària, l'alumne, un cop matriculat, disposarà
a Campus Extens de més recursos i material: articles de lectura obligatòria, documentació objecte dels
seminaris i un conjunt de material complementari per ampliar coneixements.

Bibliografia bàsica

Barragán Muñoz, Juan Manuel
La gestión de áreas litorales en España y Latinoamérica /Juan Manuel Barragán Muñoz.
Cádiz :Universidad de Cádiz, Servicio de Publicaciones,2005.

Barragán Muñoz, Juan Manuel.
Medio ambiente y desarrollo en las áreas litorales :guía práctica para la planificación y gestión integradas /
Juan Manuel Barragán Muñoz.
Barcelona :Oikos Tau,DL1997.

Barragán Muñoz, Juan M.
Ordenación, planificación y gestión del espacio litoral /Juan M. Barragán Muñoz.
Barcelona :Oikos-tau,1994.

Altres recursos

REGIAL (Red Española de Gestión Integrada de Áreas Litorales) (http://www.regial.es/) IBERMAR http://
www.gestioncostera.es/ibermar/


