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Prerequisits

Cal que l'estudiant estigui interessat/-da en els vincles entre les cultures i la biodiversitat a nivell local i
mundial. És convenient que tingui coneixements bàsics sobre la ciència de la conservació (per exemple,
nocions sobre gestió de recursos naturals o d'àrees naturals protegides ), ja que el curs examinarà de manera
crítica els enfocaments convencionals de conservació. Durant el curs s'abordaran conceptes de Geografia,
Antropologia, Economia Ecològica i Ecologia Política, i d'investigació en ciències socials i ambientals més en
general i, per tant, comptar amb antecedents sobre aquests camps seria també positiu, encara que no és
estrictament necessari.

Es requereix un bon domini d'anglès llegit i coneixements d'espanyol oral, així com habilitats de treball en
equip.

Objectius

La pèrdua de la diversitat biològica i cultural són dos fenòmens ben coneguts. D'acord amb la majoria de les
projeccions, en els propers trenta anys, el 20 per cent de les espècies existents en el món pot deixar d'existir.
Menys coneguda, tot i que atraient cada vegada més l'atenció, és la pèrdua de les cultures del món. Diversos
autors han assenyalat que la coincidència entre la diversitat biològica i cultural no és a fruit de l'atzar, i que
l'erosió de la diversitat biològica i de la diversitat cultural estan estretament vinculades.

En aquest curs, estudiem la diversitat biocultural, què és, per què és important i quins factors poden provocar
la seva erosió i manteniment. La majoria de les classes magistrals presentaran casos d'investigació

permanent. En general, els estudis de casos han estat seleccionats per il·lustrar la superposició entre la
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permanent. En general, els estudis de casos han estat seleccionats per il·lustrar la superposició entre la
diversitat biològica i cultural, com la pèrdua de la diversitat cultural pot afectar la biodiversitat i les respostes
locals per mantenir la diversitat biocultural. A nivell metodològic, l'objectiu del curs és familiaritzar l'estudiant
amb la literatura relacionada amb la diversitat biocultural i les eines de cerca (és a dir, Web of Science,
Scopus) i aprendre a construir una base de dades de referència (en Access).

Competències

Analitzar el funcionament del planeta a escala global per comprendre i interpretar els canvis ambientals
a escala global i local.
Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar projectes de recerca en ciències ambientals.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Treballar en un context internacional i multidisciplinari.

Resultats d'aprenentatge

Buscar informació en la literatura científica fent servir els canals apropiats i integrar aquesta informació
per plantejar i contextualitzar projectes de recerca en ciències ambientals.
Descriure els conceptes relacionats amb la idea de «diversitat biocultural».
Expressar idees i opinions en relació amb un tema complex (relacions de grups humans i protecció de
la biodiversitat).
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris)
relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions, així com els coneixements i les raons
últimes que les fonamenten, a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense
ambigüitats.
Treballar amb diferents estudis de cas sobre el concepte de diversitat biocultural.
Treballar en un context internacional i multidisciplinari.

Continguts

Moltes de les classes presentaran casos d'investigació empírica en curs. En general, els estudis de casos
seleccionats il·lustren la superposició entre la diversitat biològica i cultural, ja que la pèrdua de cultures -que
sovint impliquen l'eliminació dels pobles indígenes i empobrits de les seves terres, la supressió de les seves
societats i la pèrdua del coneixement mediambiental tradicional- poden afectar tant la biodiversitat i mitjans de
subsistència. A partir d'aquí, les respostes locals, sovint derivades de conflictes ambientals que es produeixen
a tot el món, ajuden a defensar i de vegades a restaurar la seva diversitat biocultural.

Els continguts de cada part es desenvoluparan d'acord amb el calendari presentat a la secció "Bibliografia" i
inclouran els següents temes:

Introducció al mòdul.
                                                                La superposició entre diversitat biològica i cultural.
                                                                Coneixement indígena i local: estatus i tendències.

                                                                Contribucions dels pobles indígenes i de les comunitats locals a la conservació i gestió de la biodiversitat.
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                                                                Contribucions dels pobles indígenes i de les comunitats locals a la conservació i gestió de la biodiversitat.
                                                                Els pobles indígenes com a administradors de la natura.
                                                                Les aportacions del coneixement local a la investigació climàtica.
                                                                La domesticació d'organismes, paisatges i construcció de nínxols (socio) culturals.
                                                                Comprensió de les interaccions natura-home a través de les lents de l'ecologia històrica.
                                                                Sinergies i tensions entre sistemes de coneixement occidentals i indígenes.
                                                                Vulnerabilitat i adaptació.
                                                                El poder del coneixement ambiental.
                                                                La conservació com a cost.
                                                                Descolonitzarla conservació.

Metodologia

El mòdul consta de 12 sessions de 3 hores cadascuna. Les sessions es divideixen en dues parts. Durant la
primera part (1,5h), els estudiants assisteixen a una conferència i debaten sobre les lectures associades
(vegeu el programa). S'espera que els estudiants hagin llegit els 2 articles associats a cada classe abans de la
classe. Algunes de les classes seran més participatives, incloses la lectura i debats en vídeo. Durant la
segona part (1,5h), els estudiants aprendran sobre els diferents mètodes utilitzats en estudis de conservació i
diversitat biocultural. També aprendran a escriure un assaig en preparació de l'assaig final que han de
presentar.

Nota: es reservaran 15 minuts d'una classe, dins del calendari establert pel centre/titulació, per a la
complementació per part de l'alumnat de les enquestes d'avaluació de l'actuació del professorat i d'avaluació
de l'assignatura/mòdul.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sessió teòrica i discussió de literatura 18 0,72 2, 3, 4, 5, 6

Tipus: Supervisades

Revisió sistemàtica de literatura 18 0,72 1, 6, 7

Tipus: Autònomes

Cerca i lectura d'articles científics 80 3,2 1, 6, 7

Elaboració del treball escrit i presentació oral 34 1,36 1, 3, 4, 5, 7

Avaluació

Els estudiants seran avaluats segons ...
- Participació activa a classe (15%), mostrant la comprensió del tema i les lectures, així com les discussions
realitzades a classe. L'assistència és obligatòria. Si un alumne es perd una classe, haurà d'escriure un assaig
crític de 500 paraules sobre cadascuna de les lectures de la classe perduda.
- Assaig 1 de formació / aprenentatge (15%).
- Assaig principal sobre un tema a escollir pel participant (30%).
- 15 minuts de presentació oral de l'assaig principal durant l'últim dia del curs (30%).
- Exercici de joc de rol (10%).

Activitats d'avaluació
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Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assaigs 35% 0 0 1, 3, 5, 6

Participació a classe 15% 0 0 1, 2, 3, 4, 7

Presentacions orals del assaig final 35% 0 0 3, 6

Treball a la part de revisió sistemàtica de literatura 15% 0 0 1, 6, 7
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