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Breu contingut:

Anàlisi des d’un punt de vista jurídic i polític de la preservació del medi natural i de la
seva integració en altres polítiques que poden amenaçar aquest objectiu.

Presentació:

Els objectius d'aprenentatge que es pretén assolir són els següents:

- Identificar els elements que conformen el medi natural i comprendre les
diferents manifestacions jurídiques que persegueixen llur preservació.

- Conèixer els principals instruments de protecció jurídica del conjunt dels
elements i recursos de la biodiversitat i la seva aplicació sota el principi general
d’integració de la variable ambiental en el conjunt d’activitats sectorials.

- Avaluar les debilitats i fortaleses del nostre sistema jurídic per a la protecció dels
bens ambientals del medi natural.

- Defensar jurídicament els interessos de la funció pública de protecció del medi
natural com també els dels agents socials i privats que desenvolupen activitats
relacionades o dependents del medi natural.

- Contribuir a millorar les eines aplicades per a l’assoliment de l’objectiu de
preservació del conjunt dels elements i recursos de la biodiversitat.

- Adoptar una actitud responsable en l’exercici professional sobre la protecció
jurídica dels recursos de la biodiversitat.

- Constatar la necessitat i l’interès de preservar el conjunt dels elements i
recursos de la biodiversitat en benefici de la qualitat de vida de la ciutadania i del
desenvolupament equitatiu i solidari intergeneracional i interregional nord-sud.

Temari:

Mòdul I. La preservació sectorial del medi i dels recursos naturals 

Mòdul II. El principi d’integració de la variable ambiental en les polítiques de protecció
del medi natural

Mòdul III. Protecció, ordenació i gestió sectorial dels espais naturals

Mòdul IV. La protecció del medi per l’ordenació territorial i l’urbanisme

Mòdul V. La protecció de la biodiversitat

Mòdul VI. Mecanismes alternatius per a la protecció del medi natural



Forma d'avaluació:

L'avaluació de l'assignatura es realitzarà a través de diverses activitats:

- Seguiment de les pràctiques a través de les TIC. Repercussió a la qualificació
final: 5%

- Participació a les activitats a l’aula: actitud resolució dels exercicis a l’aula.
Repercussió a la qualificació final:	5%

- Exposició i defensa d’un tema concret per part de l’alumne a classe durant 30
minuts. Repercussió a la qualificació final: 10%

- Prova objectiva tipus test, que es desenvoluparà al final de curs i que inclou
preguntes tancades amb diferents alternatives de resposta. Repercussió a la
qualificació final: 30%

- Presentació per escrit d’un treball fi de curs. Repercussió a la qualificació final: 50%
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Observacions:

METODOLOGIA

El curs s’iniciarà  amb la realització d’un conjunt d’activitats encaminades a prendre
contacte i a recollir informació dels alumnes i presentació de l’assignatura.
L’exposició dels continguts de l’assignatura es realitzarà mitjançant sessions
magistrals, que es complementaran amb les següents activitats:

- Organització de debats: Activitat on dos o més grups defensen unes postures
contràries sobre un tema determinat tema.

- Exposicions a l’aula: Exposició oral per part dels alumnes d’un tema concret o
d’un treball curt (prèvia presentació escrita d’un treball de un màxim 5 planes).

- Realització de pràctiques a través de les TIC: Aplicar, a nivell pràctic, la teoria d’un
àmbit de coneixement en un context determinat amb simulacions a través de les
TIC.

- Resolució de problemes i exercicis a l’aula: Formulació, anàlisi, resolució i debat d’un
problema o exercici relacionat amb la temàtica de l'assignatura.

Un cop finalitzat el curs es realitzarà per completar l’avaluació de l’assignatura una
prova objectiva tipus test i s’haurà de presentar un treball per escrit.

ATENCIÓ PERSONALITZADA

Es podrà resoldre qualsevol qüestió relacionada amb el desenvolupament del curs al
despatx en els horaris establerts de consulta i a través de l’eina de correu



electrònic.


