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Informació general de l'assignatura

Denominació TREBALL DE FI DE MÀSTER

Codi 12441

Semestre d'impartició INDEFINIDA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Màster Universitari en Gestió
d'Àrees de Muntanya

1 OBLIGATÒRIA Semipresencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

TFM

Nombre de
crèdits

6

Nombre de
grups

1

Coordinació PAUL AGUSTI, DANIEL

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

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

Treball autònom de l'estudiant

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 
Castellà
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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

BLAY BOQUÉ, JORDI jordi.blay@urv.cat ,5

CALBO ANGRILL, JOSEP josep.calbo@udg.edu ,5

CORS IGLESIAS, MARTI marti.cors@ub.edu ,5

NADAL TERSA, JORDI jordi.nadal@uab.cat ,5

PAUL AGUSTI, DANIEL daniel.paul@udl.cat ,5

PELACHS MAÑOSA, ALBERT albert.pelachs@uab.cat 1,5

SALVA CATARINEU,
MONTSERRAT

salva@ub.edu ,5

SALVAT SALVAT, JAUME jaume.salvat@urv.cat ,5

Informació complementària de l'assignatura

Les condicions de seguiment, elaboració i redacció, presentació i avaluació del TFM figuren detallades en el
document: "Treball Final de Màster: guia", que s'inclou en l'apartat de recursos del Campus Virtual de l'assignatura.

Un cop assignat tutor/a del TFM, podeu contactar-hi directament per fixar les tutories.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Dissenyar un projecte de reconeixement, desenvolupament o ordenació d'un territori de muntanya, tant des
de l'aspecte d'anàlisi de la realitat observada, com de diagnosi i de propostes, així com aspectes de la
gestió mediambiental o socioeconòmica dels territoris de muntanya.
Aplicar les tècniques i instruments d'observació, anàlisi, propostes i / o gestió introduïts durant el
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desenvolupament del màster a les realitats mediambientals i socioeconòmiques de les àrees de muntanya.

Competències

Bàsiques

B06 Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el
desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació (*)

B08 Que els estudiants siguin 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 (*)

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
(*)

B10 Que els estudiants posseeixin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant
d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigida o autònoma.

 

Generals

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

 

Específiques

CE3 Dissenyar,  redactar i desenvolupar plans i projectes de prevenció de riscos, ordenació de
recursos i planificació física.

CE5 Analitzar els processos de desenvolupament econòmic en àrees de baixa densitat demogràfica i
dissenyar alternatives de creixement i desenvolupament de noves activitats.

 

Continguts fonamentals de l'assignatura

Treball individual aplicat en un territori o realitat determinada sobre un tema de planificació territorial (prevenció de
riscos, planejament urbanístic,...), pla de dinamització econòmica o projecte empresarial en un àmbit específic de
muntanya

Eixos metodològics de l'assignatura

Metod. docents Activitats formatives Total hores

TFM

Tutoria/sessió d’orientació 4

Tutories de seguiment 10

Recerca d’informació 20

Lectures 20

Redacció de TFM 95

Presentació/defensa del TFM 1
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Pla de desenvolupament de l'assignatura

El Treball Final de Màster es desenvolupa al final del recorregut acadèmic, un cop adquirits els coneixements de
les assignatures presencials i no presencials del Màster.

Sistema d'avaluació

Sistemes d’avaluació Ponderació

Informes, memòries de anàlisis o projectes
aplicats

65

Defensa oral de Treballs 20

Assistència i preparació de tutories de
seguiment del TFM

15

Bibliografia i recursos d'informació

Recomanada pel tutor de cada matèria específica.
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