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Breu contingut:

Presentació:

OBJECTIUS GENERALS
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.

Temari:

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 model 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.

Forma d'avaluació:

La part teòrica de l'assignatura es basarà en classes magistrals, fent servir mitjans
audio-visuals, fomentant la participació de l'alumnat.Quant a la part pràctica, es
realitzarà un treball de recerca sobre les polítiques i pràctiques ambientals en les
empreses. El treball serà en grups i permetrà posar en pràctica els coneixements
adquirits a la part teòrica.
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Observacions:

HORARI D'ASSIGNATURA (de tots els grups)

Dijous, de 15 h a 18 h.


