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Objectius acadèmics de l'assignatura
L'objectiu de l'assignatura és conèixer els principals riscos ambientals, les condicions i les eines per dur a terme
una correcta planificació de la gestió forestal.
Els objectius específics inclouen:
1. Comprendre el concepte de risc i les seves implicacions
2. Seleccionar i utilitzar les eines adequades per al modelatge de riscos
3. Proposar críticament escenaris i mesures de gestió
4. Interactuar amb grups interdisciplinaris i actors del territori per a la presa de decisions
5. Resoldre casos pràctics en què integrar la gestió del risc en la planificació forestal

Competències
Competències bàsiques
B06 Posseir i comprendre coneixements que proporcionin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
B07 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i tinguin la capacitat de resoldre problemes en
entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seva àrea
d'estudi.
B08 Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de fer 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.
B09 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes que hi ha al
darrere– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
B010 Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera
que serà en gran part autodirigit o autònom.
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Competències generals
CG2 Dissenyar, redactar, dirigir, elaborar, implementar i interpretar projectes i plans en l'entorn forestal i natural
CG7 Desenvolupar polítiques forestals

Competències específiques
CE5 Plans de disseny per al desenvolupament sostenible integral de les regions forestals i el desenvolupament
d'indicadors de gestió.
CE7 Disseny de Plans Territorials, Zones de Muntanya i Zones Costaneres.
CE8 Dissenyar plans hidrològics i combatre la desertificació.
CE9 Dissenyar plans i accions de control de la contaminació del Medi Natural per l'activitat industrial i la gestió de
residus.

Continguts fonamentals de l'assignatura
1. Principis generals i enfocaments conceptuals per a l'anàlisi del risc. Ocurrència, exposició i vulnerabilitat. Plans i
mesures de mitigació i adaptació.
2. El paper del clima en el desenvolupament de les masses forestals. Variabilitat meteorològica, canvi climàtic i
escenaris futurs.
3. Processos hidrològics. Fenòmens extrems i disponibilitat d'aigua.
Processos de generació d'escorrentia a partir d'inundacions i inundacions. Zonificació d'espais inundables
(cas d'estudi i sortida de camp).
Recursos hídrics i processos d'erosió i desertificació en escenaris de canvi climàtic.
4 Impactes del canvi climàtic en la distribució del bosc i la biodiversitat (cas d'estudi).
5. Impacte del clima en els règims de pertorbacions. Avaluació i cartografia del risc d'incendi. Models d'encesa i
propagació del foc. Mesures de mitigació i gestió forestal dins d'una estratègia integral per a les àrees
mediterrànies (cas d'estudi i sortida de camp).
6.Gestió forestal per a la resiliència dels ecosistemes forestals. Accions de mitigació i adaptació forestal en un
marc global per a la prestació de serveis ecosistèmics.
Estudi de casos
1- Risc: canvi climàtic- Sota diferents escenaris d'emissió,
Avaluar els impactes del cambi climàtic sobre la distirbució espacial de espècies forestals.
2. Les inundacions dels rius Ondara i Francolí en els últims 400 anys, i el riu Ebre en els últims 500 anys.
Anàlisi de perills amb dades intrusives i amb dades sobre la reconstrucció d'inundacions històriques. Discussió
dels resultats en vista del creixement de la població.
3.Simulació del comportament i la propagació d' incendis forestals a les conques del riu Francolí i muntanyes de
Prades. Disseny de tractaments forestals preventius contra grans incendis. Avaluació de l' efecte dels
tractaments.
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Eixos metodològics de l'assignatura
Metodologia docent
La docència es proposa a través de:
-classes teòriques on s'explicaran els conceptes bàsics de l'assignatura;
-classes pràctiques a l'aula i al camp per veure problemes in situ i treballar amb dades reals;
-cas d'estudi, que es durà a terme combinant treballs individuals i en grup.

Pla de desenvolupament de l'assignatura
El desenvolupament de l'assignatura es planteja amb el desenvolupament de classes teòriques i estudi de casos
pràctics, amb activitats a l'aula i camp i treball fora de l'aula.

Sistema d'avaluació
Avaluació:
L'avaluació es realitzarà a partir d'un examen dels informes que els estudiants han de presentar de les diferents
activitats proposades,d'acord amb les indicacions específiques en cada cas proposat.
Es valorarà l'especificitat i claredat de l'informe i la capacitat crítica d'avaluació dels resultats obtinguts.
Observació: per aprovar de curs cal presentar els informes de totes les activitats proposades i tenir en cadascuna
d' elles una qualificació mínima de 4 punts. La presentació de treballs es realitzarà de forma prioritària a través del
CV, seguint les instruccions dels professors.
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