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JUSTIFICACIÓ ASSIGNATURA
 
En aquesta assignatura es pretén donar a l'alumnat els elements per a analitzar les relacions entre
formes de producció i treball i el medi ambient. El curs planteja en principi la relació entre natura i
societat per a passar després a enumerar quins son els elements de la producció que tenen una
incidència en el Medi Ambient. El curs també donarà als estudiants les eines per a l'anàlisi de la
gestió medi ambiental a l'empresa.

OBJECTIUS DE L’ASSIGNATURA
 
1. Atorgar a l'alumne els elements de reflexió necessaris per a entendre l'impacte dels  canvis en

el medi ambient sobre les relacions socials i, molt especialment, les relacions laborals.
2. Proporcionar  una  perspectiva  crítica  a  l'alumne  sobre  l'impacte  dels  diferents  modes  de

producció en el medi natural.
3. Donar elements d'anàlisi quantitatiu i qualitatiu de dades sobre medi ambient a l'alumne
4. Fer una panoràmica sobre els principals mètodes pels quals les empreses gestionen la seva

relació amb el medi. 

 
PROGRAMA DE L’ASSIGNATURA
 
El  programa  s'estructura  en  quatre  grans  blocs,  a  cadascun  dels  quals  es  dedicarà
aproximadament un més:
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BLOC 1: LA CONSTRUCCIÓ SOCIAL DE LA NATURA

(Relació  home-  ecosistema.  Camp  i  ciutat.  Capital  econòmic,  cultural  i  social  davant  del  medi
natural.  L'aparició  del  moviment  ecologista.  Qui  son  els  ecologistes  a  Espanya?  Economia  i
sostenibilitat)   

BLOC 2: FORDISME I ECOSISTEMA

(El mode de producció industrial. El pas de la societat agrària a la societat urbana. Les empreses
contra la natura??? Contaminació ambiental. L'aigua; un be escàs. L'aire: nivells de contaminació i
activitat empresarial. La crisi del sistema fordista; una perspectiva medi-ambiental)

BLOC 3: NOVES FORMES DE TREBALL I ECOSISTEMA

(Desenvolupament sostenible; un nou concepte. La preocupació per la natura com a simptoma d'un
canvi en les formes de treballar i consumir. El problema del  transport i la contaminació: El petroli.
Energies renovables.  Energia eòlica i   energia solar.  El debat  sobre l'hidrogen. La consciència
ecologia de l'empresa actual.)

BLOC 4: GESTIÓ DEL MEDI AMBIENT EN LA EMPRESA ESPANYOLA

(Empreses i consciència ecològica. Normativa ambiental a Espanya. Control de qualitat i respecte
pel medi. Normes ISO)    
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA
 
 Agyeman, J., Bullard, Robert D., Evans, B. (eds.) (1993) Just sustainabilities: development in an

unequal world, London: Earthscan

 Marten, Gerald G. (2001) Human ecology: basic concepts for sustaible development, London:
Earthscan, 2001

 Satterthwaite, D. (1999) The earthscan reader in sustainable cities, London:Earthscan

 

 
 
CRITERIS D’AVALUACIÓ
 

L’avaluació del curs es realitzarà mitjançant: A) Un examen individual i presencial sobre la temàtica
abordada  a classe. Els materials per a l’examen són els apunts de les sessions de classe i el
conjunt de les lectures obligatòries especificades pel professor. L'examen valdrà un 70% de la nota.
B) 3 treballs corresponents a 3 de les sessions pràctiques de l'assignatura, cadascun dels quals
valdrà un 10%, totalitzant per tant el 30% restant de la nota.

METODOLOGIA DOCENT
 

La part teòrica de l’assignatura es basarà en classes magistrals expositives, fent servir mitjans com
ara transparències i vídeos, fomentant la participació de l’alumnat.
Quant a la part  pràctica,  es dedicarà a la presentació per  part  del professor de documentació
d'anàlisi sociològica sobre la relació entre ecologia i societat. Així mateix, i a mesura que avanci el
curs, es dedicaran sessions d’hores pràctiques a realitzar comentaris de lectures específiques i a
l'exposició d'impactes provinents de l'empresa sobre el medi ambient. 
 

TEMPORALITZACIÓ DEL PROGRAMA
 
Per a cadascun dels blocs temàtics es preveu una durada aproximada d'un més, 

MATERIALS A UTILITZAR

 
Per  a  tots  els  temes  s’utilitzarà:  lectures  de  la  bibliografia  obligatòria  i  complementària  i
transparències expositives dels continguts per a cada tema. Per a les classes pràctiques, a més a
més, es treballarà sobre lectures específiques, anàlisi d'indicadors medi -ambientals i debats sobre
temàtiques controvertides de la bibliografia.
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MAPA SEMÀNTIC DE L’ASSIGNATURA 
 

No s’escau.

COORDINACIÓ AMB ALTRES ASSIGNATURES
 
No s’escau.

COORDINACIÓ ENTRE PROFESSORS DE L’ASSIGNATURA (si és el cas)
 

No s’escau.

OBJECTIUS DE RENDIMENT ACADÈMIC DELS ALUMNES
 

L’assistència  presencial  són 60 hores  totals  de docència.  Per  realitzar  un seguiment  òptim de
l’assignatura  la  dedicació  de  l’alumne  se  l’hi  ha  d’afegir  una  dedicació  individual  addicional.
S’espera  que  l’alumnat  tingui  una  implicació  participativa  elevada  en  l’assignatura;  per  assolir
aquest objectiu l’assignatura s’ha dissenyat de forma en que l’alumnat pugui aportar valor afegit als
continguts de la matèria a través de lectures complementàries, discussió en grup i exposició finals
de lectures. 

ATENCIÓ PERSONAL I RECOLZAMENT ALS ALUMNES
 

Es possibilita a l’alumnat l’atenció presencial al despatx 50 de la Facultat de Ciències Jurídiques.
També l’alumnat podrà contactar amb el professor via telèfon  977-558350 i a través del correu
electrònic del professor: lugg@fcee.urv.es

REVISIÓ I ACTUALITZACIÓ DE CONTINGUTS
 

Es realitzarà una avaluació i revisió tant dels continguts de l’assignatura com de la bibliografia, així
com dels treballs complementaris que han de realitzar els alumnes. De fet, per mitjà de la revisió
constant de la bibliografia i de la publicació dels propis membres de l’àrea s’efectua una ajustada
revisió. Així mateix es té en compte l’avaluació de la idoneïtat del programa i dels resultats obtinguts
per l’alumnat.

ALTRES INDICACIONS
 

No s’escau.

Signatures de tots els professors de l’assignatura
Lloc i data
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