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1. Dades de l’assignatura 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Nom de l’assignatura ORDENACIÓ DEL TERRITORI 
  
Codi 101621 
  
Crèdits ECTS 6 
  
Curs i període en el que 
s’imparteix 3r curs 

  
Horari (link a la pàgina web del centre o titulació) 
  

Lloc on s’imparteix Facultat Filosofia i Lletres 
 

  
Llengües català 
  
 

Professor/a de contacte  

Nom professor/a Helena Cruz i Gallach 
  

Departament Geografia 
  

Universitat/Institució Universitat Autònoma de Barcelona 
  

Despatx B9-1080 
  

Telèfon (*) 935811751 
  

e-mail Helena.Cruz@uab.cat 
  

Horari d’atenció  
 
2. Equip docent 

 
 

Nom professor/a Helena Cruz i Gallach 
  

Departament Geografia 
  

Universitat/Institució Universitat Autònoma de Barcelona 
  

Despatx B9-1080 
  

Telèfon (*) 935811751 
  

e-mail Helena.Cruz@uab.cat 
  

Horari de tutories  
  

 



 
 

3.- Prerequisits 
 

 
Es recomana haver cursat prèviament l’assignatura Geografia Urbana.  
Es requereix poder llegir textos en anglès o francès. 
 
En el grup presencial, es requereix l’assistència habitual a les sessions de classe i de participar-hi de 

forma activa.  
En la modalitat virtual de l’assignatura, es requereix el seguiment de forma constant del calendari de 

l’assignatura així com de participar en les activitats de debat. 
 

 

4.- Contextualització i objectius formatius de l’assignatura 
 

Objectius de l’assignatura  
 
- Introduir a l’estudiant els conceptes teòrics i característiques de l’Ordenació del territori; els 
instruments de planificació i gestió urbanística i territorial: legislació, plans, i la situació i característiques 
de planejament urbanístic i territorial a Catalunya. 
 
- Aconseguir que l’estudiant es familiaritzi amb el llenguatge del planejament, i amb els diferents tipus 
de documents. 
 
- Familiaritzar l’estudiant en l’anàlisi espacial a diferents escales i amb perspectiva temporal.  
 
- Aprofundir en els debats territorials a partir de desenvolupar un sentit crític en l’anàlisi dels actors 
implicats, de les figures de planejament involucrades, i dels models territorials vigents i/o qüestionats. 
 
- Comprendre i integrar les problemàtiques territorials en un marc conceptual pluridisciplinar. 
 
- Valorar el contingut polític de l’ordenació del territori i el seu paper com a eina de transformació de la 
realitat territorial 
 
 

 



 
 

5.- Competències i resultats d’aprenentatge de l’assignatura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Competència 

CE2. Dominar el coneixement teòric necessari per plantejar 
problemes geogràfics de forma integrada i combinar un 
enfocament generalista amb una anàlisi especialitzada 

   

Resultats d’aprenentatge 
 Plantejar problemes relacionats amb l’ordenació dels 

recursos i del territori 
 

  

Competència 

CE3. Actuar i intervenir en el territori i en la seva gestió, 
mostrant el caràcter aplicat i experimental de la formació 
geogràfica. 

   

Resultats d’aprenentatge  Planificar el territori per la millora de la seva gestió. 
 

  

Competència 

CE4. Comprendre les relacions espacials a diferents 
escales territorials, a través de les relacions entre 
naturalesa i societat, i a través de la dimensió temporal . 

   

Resultats d’aprenentatge 

 Explicar les relacions espacials a diferents escales 
territorials a través de les relacions entre naturalesa i 
societat, en l’àmbit de la planificació territorial. 
 

  
Competència CE8.  Analitzar i interpretar problemes ambientals 

   

Resultats d’aprenentatge  Interpretar els problemes ambientals per a la 
planificació territorial  

 
 
 

Competència 

CT1. Organitzar i planificar el treball i l’aprenentatge 
(individual, en equip i grups multidisciplinars). 
CT2. Resoldre problemes i prendre decisions. 
CT3. Projectar i aplicar els coneixements a la pràctica. 
CT4. Gestionar i ordenar la informació 
CT5.  Analitzar, sintetitzar i raonar de forma crítica 
CT11. Demostrar la responsabilitat i qualitat en el treball 
CT12. Discutir, criticar, sintetitzar i ordenar les idees. 



 

 

6.- Continguts de l’assignatura 

 
 

7.- Metodologia docent i activitats formatives 

 
 
 
 
 
 

 
1. El territori: conceptes i característiques. Necessitat d’ordenació i de planificació 
2. El marc administratiu de les polítiques territorials 
3. El planejament urbanístic 
4. El planejament territorial 
5. El planejament estratègic 
6. La participació de la ciutadania en la planificació del territori 
7. Aportacions clàssiques al pensament urbanístic i territorial 
8. L’ordenació del territori i l’urbanisme a la Catalunya contemporània 
9. Les polítiques territorials i regionals europees 
10. Els conflictes territorials i les mobilitzacions ciutadanes 

 
El programa definitiu i vàlid de l’assignatura es distribuirà als/les alumnes durant la primera sessió de 
classe. 
 

Els continguts de l’assignatura es desenvoluparan mitjançant les següents activitats: 
 

- Exposicions orals del professorat en classes magistrals  (en el cas del grup virtual, lectura 
d’apunts i complements) 

- Exposicions orals eventuals per part de conferenciants externs  (en el cas del grup virtual, 
lectura d’articles de premsa complementaris) 

- Sessions de treball de caràcter pràctic 
- Lectura de textos (activitat individual dels estudiants) 
- Redacció de comentaris de text de les lectures realitzades (activitat individual dels 

estudiants) 
- Sessions de debat en grup amb el professor 
- Presentació a classe d’un tema de debat territorial (activitat en grup dels estudiants) 
- Treballs pràctics de la consulta i anàlisi de documents de planejament urbanístic 
- Estudi del planejament urbanístic i territorial d’un municipi com a treball de curs (activitat en 

grup dels estudiants) 
- Tutories obligatòries del treball de curs  
- Treball de camp per a la realització del treball  
- Participació en les sortides de camp tutoritzades pel professorat 

 
 



 
 
TIPUS 
D’ACTIVITAT ACTIVITAT HORES RESULTATS 

D’APRENENTATGE 

 
Dirigides    
 Classes teòriques   
 Pràctiques    
 Debats    

 Presentació d’un tema de debat 
territorial a l’aula   

 
Supervisades    

 Tutories en grup del treball de curs   
 Examen   
 
Autònomes    

 Lectura de textos   
 Elaboració dels comentaris de text   
 Elaboració de pràctiques   
 Preparació de presentacions   

 Estudi individual i preparació pels 
exàmens   

 

8.- Avaluació 
L’assignatura s’avaluarà de forma continuada a partir de: 
 

a) Prova escrita individual (30% de la nota final).  Només es podran presentar els/les alumnes 
que hagin lliurat  els comentaris de text, les pràctiques i la ressenya en el termini. 
[L’avaluació valorarà l’assimilació de coneixements, la capacitat d’anàlisi, d’exposició 
ordenada, de síntesi i d’interpretació].  
 

b) Treball de curs en grup sobre l’estudi del planejament urbanístic i territorial d’un municipi 
(30% de la nota final). Entrega en paper segons el calendari establert que es repartirà el 
primer dia de classe. 
[L’avaluació valorarà l’assimilació de coneixements, la capacitat de plasmació en un cas 
concret de coneixements teòrics, la capacitat d’interpretació i d’exposició de forma 
estructurada]. 
 

c) Comentari de text escrit de cadascuna de les lectures obligatòries (15% de la nota final). 
Treball individual. Extensió màxima 3500 caràcters (espais inclosos), tipus lletra mida 12; 
espaiat 1,15; impressió en un full a doble cara. Entrega en paper en les respectives sessions 
de lectures, segons el calendari que es distribuirà durant la primera sessió de classe. 
[L’avaluació valorarà l’expressió adequada, el maneig de bibliografia, la capacitat de síntesi i 
de captació de les idees principals, l’anàlisi crítica dels textos així com l’exposició 
estructurada de les idees.] 



 

 

9- Bibliografia i enllaços web 
 

AA.VV (1995). Actes de les I Jornades de Geografia i Urbanisme. Girona: Universitat de Girona. 
ALBERTI, Marina et alii (1994). La città sostenibile. Analisi, scenario e proposte per una ecologia urbana in 

Europa. Milà: Franco Angeli. 
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interdisciplinari. Barcelona: Generalitat de Catalunya. 
BUSQUETS, Joan (2004). Barcelona. La construcción urbanística de una ciudad compacta. Barcelona: Serbal. 
BYRNE, David (2001). Understanding the urban. Basingstoke: Palgrave. 
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CAPEL, Horacio (2005). El modelo Barcelona: un examen crítico. Barcelona: Serbal. 
CERVELLATI, Pier Luigi (1991). La città bella. Il recupero dell'ambiente urbano Bologna: Il Mulino 
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d) Ressenya de la sortida de camp (10% de la nota final). Treball individual.  Entrega en paper 

segons el calendari establert que es repartirà el primer dia de classe. 
[L’avaluació valorarà la captació dels continguts exposats durant la sortida i la capacitat de 
relacionar-los amb els continguts exposats a classe.] 
 

e) Pràctiques d’aula i presentacions de casos d’estudi (15% de la nota final). Treball en grup. 
Les respectives sessions quedaran establertes en el calendari que es distribuirà el primer dia 
de classe.  
[L’avaluació valorarà la preparació i l’estudi aprofundit del cas, la presentació oral del grup i 
la feina en equip]  

 
Per poder ser avaluat/da cal: 

- Haver entregat totes les parts (les entregues fora de termini no seran acceptades). 
- Haver assistit a un mínim del 75% de les sessions de classe 
- Haver participat activament en les sessions de debat 
- Que la nota de l’examen sigui superior o igual a 5.   

 
Reavaluació: Hi ha la possibilitat de reavaluar les pràctiques, ressenya i comentaris de text suspesos 
en el període de reavaluacions establert. No es podran reavaluar les activitats que no s’hagin 
presentat en el termini fixat. No està previst reavaluar l’examen. 
 
 
Els criteris d’avaluació/reavaluació definitius i efectivament vàlids es donaran a conèixer en el 
programa que es repartirà durant la primera sessió de classe del curs. 
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Per a cada tema del programa el professorat facilitarà una bibliografia específica. 
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