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PRIMERA PART 

BLOC 1: Introducció: estudi i configuració de l'espai urbà  
 

Unitat 1. Algunes reflexions entorn de la ciutat i de la geografia urbana 

Unitat 2. La dimensió mundial de la urbanització 

Unitat 3. La dimensió regional de la urbanització 

   

    BLOC 2: La ciutat precapitalista a Europa  
 

Unitat 1. Europa, un continent de ciutats 

Unitat 2. El procés urbà en l'edat moderna 

Unitat 3. La forma de la ciutat antiga i medieval 

Unitat 4. La forma de la ciutat renaixentista i barroca 

   

BLOC 3: La ciutat del primer capitalisme 
  

Unitat 1. Revolució industrial, transformacions territorials i creixement urbà 

Unitat 2. Canvi tecnològic i transformacions urbanes 

Unitat 3. La “qüestió urbana" i els orígens de l'urbanisme modern 

Unitat 4. L'urbanisme del segle XIX: París, Barcelona 

 

PRÁCTICA I 
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SEGONA PART 

BLOC 4: La ciutat i l'urbanisme des de finals del segle XIX 
fins a la Segona Guerra Mundial    

 

Unitat 1. La gran expansió urbana 

Unitat 2. Producció i estructura de l'espai urbà: els agents 

Unitat 3. Les experiències urbanístiques de les primeres dècades del segle XX

 

BLOC 5 Una visió general 
 

Unitat 1. Globalització econòmica i canvis tecnològics: la ciutat 
informacional i l’emergència d’una xarxa urbana mundial 

Unitat 2 . Les noves formes del creixement urbà. De la ciutat compacta a la 
urbanització difusa   

  

BLOC 6 Una visió particular 
   

Unitat 1. Un exemple de transformació urbana: el cas de Barcelona 

Unitat 2. A tall de conclusió: tendències de futur. 
 
    PRÀCTICA II 
 
 

 Nota: Durant el curs es realitzarà un itinerari urbà presencial 
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