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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21143 - Estratègies de Desenvolupament Local
Crèdits 1,8 de presencials (45 hores) 4,2 de no presencials (105 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 42, 2S, GTUR (Campus Extens)
Període d'impartició Segon semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

15:30 17:00 Dijous 21/09/2015 29/07/2016 44-CHugo Capellá Miternique
hugo.capella@uib.eu 15:30 17:00 Dimarts 21/09/2015 29/07/2016 44-C

Contextualització

Estratègies de desenvolupament local és una assignatura optativa del mòdul d’Orientació Professional,
constituït per 22 assignatures i un total de 132 crèdits ECTS, distribuïts en 3 grans matèries: Medi Ambient
(36c), Planificació (36c) i Ciències Socials (60c). En aquest mòdul es concentra el 70,37% de la oferta
d’optativitat del pla d’estudis (114 crèdits distribuïts entre 19 assignatures), fet que respon a que es treballen
las competències que han de permetre a l’estudiant profunditzar en els coneixements troncals i instrumentals
ja estudiats i orientar l’adquisició de competències específiques d’alguns dels tres perfiles professionals de
les cinc grans àrees de treball professional contemplades en el pla d’estudis.
El principal objectiu de l'assignatura és que l'alumnat adquireixi els coneixements imprescindibles per poder
analitzar escenaris, diagnosticar problemes, identificar potencialitats i proposar solucions a escala local
des de l'óptica del desenvolupament sostenible. Com a sortida profesional, el que se treballa en aquesta
assignatura te una clara relació amb les activitats desplegades pels Agents de Desenvolupament Local (ADL).

Requisits

Competències

La orientació y metodologia de treball d'aquesta assignatura permet adquirir les següents competències
genériques i específiques..
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Específiques
* CE7 - Aplicar conceptes, tècniques i y coneixements geogràfics per solucionar problemes, propiciar el

desenvolupament, crear riquesa i millorar la qualitat de vida de les persones a través de la planificació
sectorial pública i provada, l’ordenació del territori, la prevenció de riscos, la conservació i les polítiques
de sostenibilitat i igualtat..

* CE8 - Utilitzar conceptes, mètodes i instruments que permetin la gestió responsable dels recursos naturals,
la protecció del medi ambient i l’ús sostenible del territori de forma compatible amb la satisfacció
responsable de les necessitats creixents de recursos..

Genèriques
* CG1 - Ser capaç de conceptualitzar patrons, processos, interaccions i canvis en el món físic i a l’entorn

humà, entesos ambdós com un sistema dins d’una àmplia gamma d’escales espacials..
* CG2 - Adquirir una consciència crítica de la importància de l’escala temporal en processos físics, humans

i en les seves interaccions i en com aquests operen a escala local, regional i mundial..
* CG3 – Desenvolupar-se en un context professional aplicant a la Geografia enfocaments que integrin el

context històric i social..
* CG5 - Aplicar a l’entorn professional els coneixements, metodologies i les tècniques adquirides durant la

formació acadèmica de grau i desenvolupada amb un alt grau de responsabilitat, compromís ètic i capacitat
d’integració en equips multidisciplinaris..

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
1. La visió territorial des de l’escala local:

1.1 La visió integrada del territori un mite?

1.2 Gestor territorial: actor, intermediari o mer observador.

1.3 La dificultat geogràfica de l’escala local: una intervenció en primera persona.

2. Del creixement al desenvolupament:
2.1 El límit de les visions productivistes.

2.2 la reconsideració dels actors locals.

2.3 L’establiment del principi de subsidiarietat versus suplència.

3. La paradoxa del locus dins la globalitat:
3.1 La localitat com a refugi identitari.

3.2 La localitat com a resituació dins la globalitat.

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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3.3 La desvinculació entre localitat i locals.

4. Anàlisi contrastat de casos:
4.1 Instruments legals i metodològics.

4.2 El cas de la ruta dels Catars.

4.3 El cas del barri de Chueca.

5. La resignificació identitària:
5.1 La denominació d’origen com a geomarketing.

5.2 Casos d’estudi sobre patrimoni exposats.

6. La ruralitat replantejada:
6.1 La imposició urbana sobre el món rural.

6.2 Casos d’estudi exposats sobre medi rural.

7. La ciutat requalificada:

7.1 La localitat com a nova forma d’especulació.

7.2 Casos d’estudi exposats sobre medi urbà.

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques Grup gran (G) Es pretén el desenvolupament dels diferents temes que
conformen el
programa de l'assignatura

22

Tutories ECTS Tutories Grup petit (P) Atenció a l'alumnat per a consulta i resolució de problemes 3

Avaluació Avaluació Grup gran (G) Avaluació de les activitats realitzades per l'alumnat. 2

Altres Preparació terreny Grup mitjà (M) Realització de treball i exposició en grups durant terreny. 18

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial
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Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Prova final d'avaluació Estudi dels temes del programa de l'assignatura. 55

Estudi i treball
autònom en grup

Terreny Presentació i exposció de treball en grup per a terreny. 20

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Treball Realització de treball en grup i exposat a classe 30

Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Classes teòriques

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Escales d'actituds (no recuperable)
Descripció Es pretén el desenvolupament dels diferents temes que conformen el programa de l'assignatura
Criteris d'avaluació Aptitud.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Tutories

Modalitat Tutories ECTS
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Atenció a l'alumnat per a consulta i resolució de problemes
Criteris d'avaluació Es valorarà de manera especial l'interes de l'alumnat per mantenir un contacte permanent amb el professor

Percentatge de la qualificació final: 0%

Avaluació

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (recuperable)
Descripció Avaluació de les activitats realitzades per l'alumnat.
Criteris d'avaluació Realització de prova escrita de desenvolupament a classe sobre continguts del curs.

Percentatge de la qualificació final: 50% amb qualificació mínima 5
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Preparació terreny

Modalitat Altres
Tècnica Altres procediments (no recuperable)
Descripció Realització de treball i exposició en grups durant terreny.
Criteris d'avaluació Coneixements generals, gestió dels recursos recomanats, capacitat expositiva i de síntesi. Al seminaris i tallers

es valoraran de manera especial l’esforç personal en la preparació dels temes, la capacitat d’anàlisi crítica i
propositiva.

Percentatge de la qualificació final: 0%

Terreny

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Presentació i exposció de treball en grup per a terreny.
Criteris d'avaluació Avaluació de l'informe escrit i exposició en grups durant terreny.

Percentatge de la qualificació final: 20%

Treball

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Treballs i projectes (recuperable)
Descripció Realització de treball en grup i exposat a classe
Criteris d'avaluació Avaluació del treball en grups i exposició a classe.

Percentatge de la qualificació final: 30%

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

GARCÍA RODRÍGUEZ, J.L. (ed.) (2009): La organización territorial del Desarrollo Local en España. Grupo
de Desarrollo Local de la AGE, La Laguna.
MARTÍNEZ PUCHE, A. (coord.) (2001): El desarrollo rural/local integrado y el papel de los poderes locales.
Universidad de Alicante.

Bibliografia complementària

ASOCIACIÓN DE GEÓGRAFOS ESPAÑOLES (2005): Desarrollo territorial sostenible en España:
Experiencias de cooperación. Boletín de la AGE nº39.
CUCÓ, A., ROMERO, J., FARINÓS, J. (eds.): La organización territorial del Estado. España en Europa:
un análisis comparativo. PUV. Valencia.
MARTINEZ PUCHE, A. SALAS ARQUEROS, J.P., SANCHEZ NAVAS, J. CORTÉS SAMPER, C.
(eds): Sostenibilidad en los espacios rurales. Proyectos europeos, herramientas participativas, experiencias
municipales y territoriales en España. CEDER-AITANA. Alicante.
MURGA MENOYO, M.A. (coord.) (2006): Desarrollo local y Agenda 21. Una visión social y educativa.
Pearson, Madrid.
ROMERO GONZÁLEZ, J. y FARINÓS DASÍ, J. (eds.) (2004): Ordenación del territorio y desarrollo
territorial. Trea, Gijón.
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VACHON, B. (2001): El desarrollo local: teoría y práctica. Reintroducir lo humano en la lógica de desarrollo.
Trea, Gijón.
ZAPATA HERNÁNDEZ, V.M. (2001): La dimensión técnica en el desarrollo territorial: estructuras,
Universitat Jaume I, Castelló.


