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Informació general de l'assignatura

Denominació TALLER MUNTANYA MEDITERRÀNIA I TURISME

Codi 12428

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

PRACAMP

Nombre de
crèdits

3

Nombre de
grups

1

Coordinació CASTAÑER VIVAS, MARGARITA

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Hores presencials: 30 
Hores no presencials: 45

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Castellà 
Català

Distribució de crèdits 3 crèdits pràctics

2021-22

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

CASTAÑER VIVAS, MARGARITA mita.castaner@udg.edu 1

PAÜL AGUSTÍ, DANIEL daniel.paul@udl.cat 1

RAVERA , FEDERICA federica.ravera@udg.edu 1

Informació complementària de l'assignatura

L'assignatura es planteja amb un caràcter bàsicament pràctic. L'objectiu principal és que els alumnes puguin
conèixer, de primera mà i sobre el terreny, com es gestiona el dia a dia d'una àrea de Muntanya.

El taller es desenvoluparà a l'entorn d'un parc natural. Constarà d'una sortida de 4 dies i d'una exposició del treball
de curs a classe, a la UDL, en data a fixar amb el grup, a més del treball autònom per part de l'alumne.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Identificar i analitzar els recursos clau del potencial turístic de territoris de muntanya mediterrània.
Conèixer els principals impactes que genera l’activitat turística en àrees de muntanya mediterrània.
Aplicar el coneixement observat de l’activitat turística al disseny d’estudis de potencial, de capacitat de
càrrega o de desenvolupament de productes turístiques en muntanya mediterrània.

Competències

Bàsiques

B07 Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i tenir 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

B09 Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions –i els coneixements i raons últimes
que les sustenten– a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats

 

Generals

CG1 Valorar els mecanismes d'interacció de la societat amb el medi ambient en la perspectiva de la
presa de decisions.
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CG2 Manejar i emprar els mètodes i tècniques d'anàlisi i interpretació de les variables i  fonts
estadístiques socioeconòmiques i mediambientals.

CG3 Treballar en equip en un context multidisciplinari amb l'habilitat d'incorporar  les aportacions fetes
donis de diferents àmbits conceptuals i metodològics a través d'una reflexió i treball compartits.

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

 

Específiques

CE1 Reconèixer, caracteritzar i interpretar la singularitat física i humana de la muntanya i explicar la
diversitat dels territoris de muntanya.

CE6 Dissenyar projectes de desenvolupament empresarial en el context dels plans i ajudes públiques
per al desenvolupament i promoció de les àrees rurals i de muntanya.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els continguts del taller poden variar anualment, en funció del nombre d'assistents i dels espais visitats. Tot i així,
en termes generals, es tractaran aspectes com:

Singularitats ecològiques i dinàmiques socioeconòmiques a la muntanya seca
Metodologies, instruments i fonts d'informació per a la realització d'una anàlisi de potencial turístic
Agents i experiències en la dinamització turística local
Anàlisi de potencial turístic i disseny d'estratègies turístiques per a territoris de muntanya (treball en equip)

 

Eixos metodològics de l'assignatura

Metod. docents Activitats formatives

Teoria

Classes magistrals

Activitats introductòries

Lectures

Visites Sortides de camp

Pràctica Debat/anàlisi i reflexió

Treballs

Recerca d’informació

Tutoria

Redacció d’informes i projectes

Pla de desenvolupament de l'assignatura

L'assignatura inclourà un període de treball de camp obligatori de quatre dies en una data a concretar. En aquests
quatre dies es desenvoluparan les següents activitats i metodologies:

-introducció teòrica al territori i als diferents conceptes a treballar en el taller per part del professor.
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-visita in situ de diferents indrets d'interès, preferentment pel matí.

-treball en grup en local específic sobre qüestions treballades al matí, d'interès per als objectius de l'assignatura,
preferentment a la tarda.

-entrevistes o exposicions d'experts locals.

A partir del treball de camp esmentat, les lectures recomanades i el treball autònom tutoritzat, es farà un treball en
grup al voltant d'una de les següents temàtiques: avaluació de potencial de recursos turístics, capacitat de càrrega
turística d'espais naturals o planificació d'equipaments d'ús públic en espais protegits. Se'n farà una presentació
prèvia a final d'abril en data a determinar amb el grup. El treball es presentarà en forma de memòria escrita abans
de final de maig, incloent si s'escau els comentaris aportats pels professors durant la presentació o tutories
específiques.

Abans de la data del taller es donarà informació específica sobre la logística i contiguts concrets del mateix.

Sistema d'avaluació

Sistemes d’avaluació
 

% sobre la nota final

Treball en grup durant el treball de camp 20

Informes, memòries de anàlisi o projectes
aplicats

70

Participació 10
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