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Informació general de l'assignatura

Denominació MOBILITAT ALTERNATIVA EN ÀREES DE MUNTANYA

Codi 12426

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Gestió
d'Àrees de Muntanya

1 OPTATIVA Semipresencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

3

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.5 1.5

Nombre de
grups

1 1

Coordinació BLAY BOQUÉ, JORDI

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 
Castellà

2020-21

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

ALDOMA BUIXADE, IGNASI ignasi.aldoma@udl.cat 0

BLAY BOQUÉ, JORDI jordi.blay@urv.cat 0

LÓPEZ MONNÉ, RAFAEL lopezmonne@gmail.com 3

Objectius acadèmics de l'assignatura

Identificar les diferents infraestructures que permetin la mobilitat obligada i la mobilitat d’oci en àrees de
muntanya.
Coneixer les caraterístiques clau de la xarxa de camins i carreteres, així com les problemàtiques més
característiques de les zones de muntanya, per a planificar i gestionar les xarxes de camins, aplicar criteris
de senyalització i dissenyar itineraris.

Competències

Generals

CG4 Analitzar les dinàmiques de fons de les situacions noves i complexes, dissenyar estratègies
alternatives de resolució i aprofitar el potencial de millores.

CG6 Intervenir en la resolució de conflictes i la definició d'objectius i mesures de desenvolupament entre
els agents locals, privats i administració.

 

Específiques

CE4 Identificar les fonts cartogràfiques essencials i aplicar els Sistemes d'Informació Geogràfica a la
realitat física i social

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

 

Concepte i necessitat de mobilitat alternativa
Infraestructures: els camins i la seva problemàtica.
La senyalització de camins
Planificació i gestió de xarxes de camins
Disseny d'itineraris
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Eixos metodològics de l'assignatura

Metod. docents Activitats formatives Total hores

Teoria online

Lectura de documentació
escrita/audiovisual/gràfica elaborada

21

Webconferència 5

Webminari 0

Pràctica/treballs online
 

Fórums de debat 4

Activitats d’autoseguiment 4

Redacció d’informes i projectes 25

Pràctiques de problemes 5

Recerca d’informació 5

Estudi de casos 10

Proves de validació Presentació/prova de validació on-line 1

Sistema d'avaluació

 

Sistemes d’avaluació Ponderació

Treballs de pràctiques 20

Informes, memòries d’anàlisi o projectes aplicats 50

Participació en fòrums i altres activitats on-line 10

Registres d’ús del campus virtual 5

Proves d’autoseguiment 5

Validació on-line 10

2020-21


