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Objectius

Aquesta assignatura té com a objectiu general l'estudi de la mobilitat i el transport 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 relació complexa entre mobilitat i territori

- Conèixer els límits i els impactes associats al model de mobilitat actual

- Entendre i ser capaç de predir les externalitats positives i negatives dels futurs desenvolupaments en matèria
de mobilitat i transport

- Conèixer les principals metodologies d'estudi de la mobilitat

- Conèixer els instruments necessaris i les seves metodologies per a la gestió de la mobilitat

Competències

Dimensionar la infraestructura tecnològica necessària per respondre a les necessitats de les ciutats de
forma oberta, entenent les interaccions entre aspectes tecnològics, socials i operacionals de les ciutats.
Generar propostes innovadores i competitives en lactivitat professional.

Identificar i utilitzar diferents fonts, models i bases de dades dinformació generada per lactivitat urbana,
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1.  

2.  

3.  
4.  
5.  

6.  

Identificar i utilitzar diferents fonts, models i bases de dades dinformació generada per lactivitat urbana,
així com els seus principis de funcionament, polítiques daccés i estàndards.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar i modelitzar els fluxos de mobilitat urbana (trànsit i transport públic) amb la finalitat de
planificar i gestionar els serveis i les infraestructures necessaris destinats a servir-la.
Aplicar mètodes i tècniques per a la captura, l'emmagatzematge, la modelització, l'anàlisi i l'ús de
dades per a la gestió ambiental de la mobilitat i l'ordenació del territori.
Conèixer els estàndards requerits per al tractament de la informació en cada un dels camps esmentats.
Generar propostes innovadores i competitives en lactivitat professional.
Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre
estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.
Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la
seva àrea d'estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes destacats d'índole social,
científica o ètica.

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. Els principals determinants de les formes de mobilitat i transport

3.1 Mobilitat i forma urbana

3.2 Mobilitat i factors socioeconòmics

3.3 Hàbits, ideologia i creences darrere els modes de transport

4. Els costos de la mobilitat

4.1 Costos ambientals

4.2 Costos socials

4.3 Costos en la salut

4.4 Costos econòmics

5. Escenaris de futur: reptes i solucions en el context de la Smart City

5.1 Definint els objectius del futur model de mobilitat
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5.2 Tecnologies netes

5.3 Automatització

5.4 Vehicles de mobilitat personal

5.5 Utopies

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

Metodologia

Metodologia

La metodologia docent consistirà en:

- Classes teòriques

- Sessions de debat i anàlisi crítica de suports multimèdia

- Participació activa en els debats de classe

- Presentació del treball

- Pràctiques de curs

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

Classes magistrals 37 1,48 3, 5, 6

Sessions de Pràctiques i debats a classe 20 0,8 1, 2

Tipus: Supervisades

Treball de curs 20 0,8 4

Tutories individuals o en grups reduïts 10 0,4 4

Tipus: Autònomes

Lectures 18 0,72 3, 6

Preparació de les proves escrites 18 0,72 5

Avaluació
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Avaluació

La nota s'obtindrà de:

Examen: 30%

Treball de curs: 20%

Pràctiques i participació: 40%

Per ser avaluat caldrà:

- Fer l'exàmen

- Entregar el treball

- Haver entregat almenys el 70% de les pràctiques

En cas contrari a la nota constatarà com a no avaluable.

Només hi haurà reavaluació de l'examen

La copia o plagi de material, tant en el cas de treballs com en el cas dels exàmens, constitueixen un delicte
que serà sancionat amb un zero a l'activitat. En cas de reincidència essuspendrà tota l'assignatura. Recordem
que es considera "còpia" un treball que reprodueix tot o gran part del treball d'un/a altre/a company/a. "Plagi"
és el fet de presentar tot o part d'un text d'un autor com a propi, sense citar les fonts, siguin en papero en
format digital. Vegeu documentació de la UAB sobre "plagi" a:
http://wuster.uab.es/web_argumenta_obert/unit_20/sot_2_01.html

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Examen 40% 3 0,12 2, 3, 5

Pràctiques i participació 40% 12 0,48 1, 3, 4, 5

Traball de curs 20% 12 0,48 2, 6
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Programari

Excel, Word o similars.
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