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Objectius 
Aquesta assignatura té com a objectiu general l’estudi de la mobilitat en el marc del nou paradigma de la 
sostenibilitat. De manera més concreta es plantegen els objectius específics següents: 
 

- conèixer els conceptes bàsics de la mobilitat 
- entendre la valoració complexa entre mobilitat i territori 
- conèixer els límits i els impactes associats al model de mobilitat actual 
- conèixer les metodologies d’estudi de la mobilitat 
- conèixer els instruments necessaris i les seves metodologies per a la gestió de la mobilitat 
- conèixer el marc legal per a la gestió de la mobilitat. 

Continguts 
 1. Introducció a la mobilitat  

1.1. Què és la mobilitat.  
1. 2. L’evolució de la mobilitat: més lluny, més ràpid, més distància 

2. Els mitjans de transport    
2.1. Els mitjans de transport: els instruments per moure’ns 
2.2. L’accés als mitjans de transport 
2.3. Transport per a tothom 

3. Transport i ciutat  
 3.1. La ciutat preindustrial 
 3.2. La ciutat liberal 

3.3. La ciutat capital 
 3.4. La ciutat policèntrica 

4. Els impactes de la mobilitat 
 4.1. Els impactes ambientals 
 4.2. Els impactes socials 
 4.3. Els costos 

5. Els reptes de la mobilitat 
 5.1. Vers una mobilitat sostenible 
 5.2. L’accessibilitat 
 5.3. Repensar la ciutat 
6. Les fonts per estudiar la mobilitat 

6.1. Les fonts quantitatives en l’estudi de l’oferta 
6.2. Les fonts quantitatives en l’estudi de la demanda 
6.3. Les fonts qualitatives en l’estudi de la mobilitat 

7. Els instruments per gestionar la mobilitat 
7.1. Els tractats internacionals 
7.2. La llei de mobilitat de Catalunya 
7.3. Els Plans de mobilitat 

8. La participació ciutadana en la gestió de la mobilitat 
8.1. La participació social en les diagnosis de la mobilitat 
8.2. Agenda 21 
8.3. Taula de mobilitat 

Metodologia docent 



La metodologia especifica les activitats que professor i estudiants portaran a terme al llarg de l’assignatura. 
Hauria d’explicar-se, de manera general, la dinàmica de treball que es desenvoluparà a l’aula. 
Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats: 

- Exposicions orals del professor. 
- La realització d’un treball de curs en grups. 
- Realització d’una lectura d’articles proposats pel professor. 
- Realització de pràctiques (una per tema) a classe.  
- Debat, discussió i anàlisi crítica de les temes tractats a classe.  

Pràctiques 
Realització d’una visita en l’espai concret on es realitzarà el treball de curs. Data a determinar. 

Avaluaciò 
Qualificació: La qualificació final s’obtindrà de: 
- Un examen final (40%) 
- Un treball de curs(40%) 
- Realització de pràctiques a l’aula (20%). 
Aquest sistema d’avaluació està subjecte a una assistència mínima a classe del 80% de les sessions. En cas 
contrari, s’establirà uns exercicis d’avaluació que garanteixin l’acompliment dels objectius definits per a aquesta 
assignatura. 
El sistema d’avaluació de la segona convocatòria serà la mateixa que la descrita per a la primera. 
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