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Identificació de l'assignatura

Assignatura 22470 - Projectes i Legislació Agrària
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 8, 1S, GEAM(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

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

Joan Rosselló Veny
joan.rossello-veny@uib.es

17:30h 18:30h Dilluns 23/09/2013 30/06/2014 Annex al
Mateu Orfila

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Optativa Quart curs Grau

Contextualització

Aquesta assignatura està programada a quart curs, durant el primer quadrimestre, i és de caràcter obligatori.

L'assignatura es presenta com una eina fonamental per a adquirir destresa en la interpretació i redacció
de projectes, així com en la redacció i definició dels documents corresponents a aquests projectes, la seva
valoració econòmica i programació de la seva execució, així com dels documents precisos per la tramitació
administrativa dels projectes.

Requisits

Es recomana haver superat les assignatures d'Expressió Gràfica i Dibuix assistit per Ordinador Cartografia,
Empresa, Topografia Agrària, Hidraulica i Reg, Tallers de Jardineria i Paisatgisme I i II.

Competències

Específiques
1. Legislació i gestió mediambiental; Principis de desenvolupament sostenible; Estratègies de mercat i de

l'exercici professional; Valoració d'actius ambientals.
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2. Ecosistemes i biodiversitat. Anàlisi, gestió i plans d'ordenació territorial. Principis de paisatgisme.
Eines específiques de disseny i expressió gràfica; Desenvolupament pràctic d'estudis d'impacte
ambiental; Projectes de restauració ambiental i paisatgística; projectes i plans de manteniment de zones
verdes; Projectes de desenvolupament. Instruments per a l'Ordenació del territori i del paisatge, Gestió i
planificació de projectes i obres..

Genèriques
1. Capacitat d'anàlisi i síntesi. Capacitat de raonar de forma crítica.
2. Capacitat d'organitzar i planificar.
3. Capacitat de comunicació oral i escrita de conceptes tècnics a persones no especialistes.
4. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i

programes informàtics amb aplicació en enginyeria..

Continguts

Continguts temàtics
1. Activitat professional i conceptes bàsics
2. Legislació agrària
3. El.laboració d’un projecte
4. Morfologia del projecte
5. Execució del projecte
6. Valoració, informes, dictàmens i peritatges

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Grup gran (G) La finalitat és proveir els alumnes dels conexiements teòrics de
l'assignatura.La metodologia seran classes magistrals del professor

Classes pràctiques Grup mitjà (M) Treballar amb els programes informàtics més habituals per a la redacció
de projectes.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

L'alumne haurà d'estudiarla teoria i practicar els problemes a nivell individual per a
preparar els exàmende la totalitat dels continguts del programa.
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Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom en grup

Preparació i exposició del treball realitzat durant el curs

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

Estimació del volum de treball

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes teòriques 45 1.8 30
Classes pràctiques 15 0.6 10

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual 45 1.8 30
Estudi i treball autònom en grup 45 1.8 30

Total 150 6 100
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.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

Per aprovar l’assignatura és necessari obtenir més de 5.0 sobre 10 en cadascun dels tres apartats següents.

Classes pràctiques

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Treballar amb els programes informàtics més habituals per a la redacció de projectes.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A
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Estudi i treball autònom individual

Modalitat Estudi i treball autònom individual
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció L'alumne haurà d'estudiarla teoria i practicar els problemes a nivell individual per a preparar els exàmende

la totalitat dels continguts del programa.
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A

Estudi i treball autònom en grup

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Treballs i projectes (Recuperable)
Descripció Preparació i exposició del treball realitzat durant el curs
Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Brusola Simón, F. 1999. Oficina técnica y proyectos. Universidad Politécnica de Valencia, Servicio de
Publicaciones, Valencia.
Cos Castillo, M. 1995. Teoría general del proyecto I: Dirección de Proyectos/Project Management. Editorial
Síntesi, Madrid.

Bibliografia complementària

Altres recursos


