
Utilització d´idiomes

espanyol (spa)Llengua vehicular majoritària:

Professor de contacte

Carme.Miralles@uab.catCorreu electrònic:

Carme Miralles GuaschNom:

2013/2014

1.  

2.  

3.  

Mobilitat, Transport i Territori

Codi: 42512
Crèdits: 6

Titulació Tipus Curs Semestre

4313300 Estudis territorials i de la població OT 0 2

Prerequisits

Cap requisit complementari, més enllà dels que indiqui el propi màster a nivell general.

Objectius

En aquesta assignatura es tractaran els conceptes clau de la mobilitat en relació al territori urbà i metropolità
sota el paradigma dialèctic o congruent. També s'inclourà temes de mobilitat social, estructura social de la
mobilitat, l'equitat social, la inclusió i exclusió social.

Es tractaran temes relacionats amb el planejament territorial i urbà en relació als desplaçaments de la població
i en la gestió de la pròpia mobilitat. També s'inclouran els costos derivats de la mobilitat des de tres
perspectives complementaries: el medi ambient, l'estructura social i el temps de desplaçament.

Competències

Estudis territorials i de la població
Analitzar i interpretar la interrelació entre les dinàmiques demogràfiques i transformacions territorials
històriques i recents.
Aplicar les diferents metodologies danàlisi geogràfica i demogràfica a diferents escales territorials i
grandàries de població.
Detectar la complexitat de les dinàmiques territorials i demogràfiques i reconèixer els mecanismes de
gestió més eficients, en particular en situacions de conflicte.
Promoure laplicació i lavenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica.
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.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.

Resultats d´aprenentatge

Analitzar levolució conceptual recent i el canvi de paradigma en la planificació i la gestió dels
desplaçaments quotidians.
Decidir els models de gestió adequats de la mobilitat.

Emprar tècniques quantitatives i qualitatives específiques per a lanàlisi i gestió de la mobilitat.
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L'assignatura s'estructurarà a partir d'activitats dirigides i d'activitats autònomes on l'alumne aprendrà a desenvolupar-se de forma interactiva amb els continguts de l'assignatura comptant amb el suport del professor, a diferents nivells.

L'assignatura contempla classes dirigides pel professor, exposicions i debats dels alumnes i la col·laboració d'experts externs en les diferents matèries.

Totes les activitats a classe tindran un suport bibliogràfic que l'alumne tindrà al començament del curs. Els diferents temes estaran vinculats a referències bibliogràfiques clàssiques en la matèria i les aportacions més recents. També es farà
especial menció a aquelles fonts bibliogràfiques, que en forma de revistes acadèmiques, llibres, dictàmens, etc. siguin més interessants per al seguiment de la matèria.

L'assignatura integrarà les relacions entre mobilitat, transport i territori des de la perspectiva de canvi de paradigma científic, integrant perspectives de congruència y de sostenibilitat. El curs oferirà recursos conceptuals i metodològics en el
vessant teòric i l'anàlisi aplicada. Els temes que es desenvoluparan seran:

1. La mobilitat, un nou concepte territorial. L'accessibilitat un atribut personal.

2. Els territoris de la mobilitat, la multiescalaritat.

3. El paradigma de la sostenibilitat i la mobilitat.

4. L'estructura social i la mobilitat.

5. La gestió de la mobilitat en l'entorn català.

6. Les Lleis i les normatives: des de l'urbanisme cap a la mobilitat i a l'inrevés.

3.  
4.  
5.  
6.  

7.  

8.  

9.  

10.  

Emprar tècniques quantitatives i qualitatives específiques per a lanàlisi i gestió de la mobilitat.
Identificar limpacte de la mobilitat en diferents àmbits: medi ambient, societat i ciutat.
Promoure laplicació i lavenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica.
Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de
problemes en entorns nous o poc
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.
Reconèixer la interacció entre les dinàmiques demogràfiques i les estructures de poblament amb les
demandes de mobilitat.
Tenir coneixements que aportin la base o l'oportunitat de ser originals en el desenvolupament o
l'aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
Utilitzar les fonts dinformació específiques de la mobilitat.

Continguts

Metodologia

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Tipus: Dirigides

Classes teòriques 10 0,4 4, 8, 9

Tipus: Supervisades

Exposicions a classe 10 0,4 6, 7

Preparació d'un treball 36 1,44 1, 2, 3, 4, 5, 8, 10

Tipus: Autònomes
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L'avaluació es farà sobre la base de:

Les exposicions fetes a classe per part del alumnes: 15%.

Un treball de curs: 40%.
Les intervencions a classes (l'assistència a classe és obligatòria): 20%.
Es valorarà l'assistència i participació a les activitats dirigides: 25% de la nota.

Lectures d'articles o llibres propis de l'assignatura 24 0,96 1, 4

Avaluació

La definició de no presentat serà quan l'alumne no hagi presentat els treballs requerits.

Activitats d´avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d´aprenentatge

Assistència i participació en activitats dirigides 20% 10 0,4 6, 9

Exposicions a classe 30% 20 0,8 3, 8, 10

Participació a classe 10 20 0,8 6, 7, 9

Treball de curs 30% 20 0,8 2, 4
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