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Objectius

L'objectiu del mòdul és el de dotar a l'alumnat d'instruments crítics per analitzar els processos d'urbanització
contemporanis, de manera específica pel que fa a les ciutats i àrees metropolitanes. S'oferiran a l'alumnat els
instruments per comprendre la ciutat com configuració socioespacial resultant de les dinàmiques
demogràfiques, econòmiques, ambientals, culturals i polítiques de les societats contemporànies. Així mateix,
aquest mòdul obligatori forma part dels ensenyaments troncals del màster juntament amb els mòduls de
Planejament territorial i Sistemes d'informació geogràfica, planejament i paisatge i en coordinació amb el
mòdul de Temes Avançats. L'objectiu dels ensenyaments troncals és de dotar als estudiants de les habilitats
conceptuals i pràctiques per al disseny i redacció d'instruments d'ordenació territorial. Per fer-ho, es realitzarà
un exercici pràctic, consistent en el reconeixement i identificació de les característiques urbanístiques, socials i
mediambientals de determinats espais públics i l'elaboració de propostes de gestió d'aquests espais.

Competències

Promoure estratègies de planificació des de la innovació i amb perspectiva de gènere
Promoure l'aplicació i l'avenç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica mitjançant
mecanismes de participació ciutadana
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.
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 tecnologies de la informació geogràfica en la projecció i representació cartogràfica per al
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Utilitzar les tecnologies de la informació geogràfica en la projecció i representació cartogràfica per al
disseny d'escenaris útils per a la gestió i la planificació territorials i del planejament urbà.
Valorar la incidència del marc legislatiu, econòmic, polític i social en les dinàmiques territorials.

Resultats d'aprenentatge

Aprofundir en els conceptes de ciutat sostenible.
Decidir els models de gestió adequats als espais metropolitans.
Desenvolupar el coneixement dels mecanismes de participació ciutadana en el planejament.
Fer servir cartografia de variables relacionades amb la gestió i planificació ambiental en entorns
metropolitans per al planejament urbà.
Identificar l'impacte de la planificació a diferents nivells: medi ambient, societat i ciutat.
Promoure l'aplicació i l'avanç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social, econòmica des de la
perspectiva de gènere.
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.
Reconèixer la interacció entre les dinàmiques demogràfiques i les estructures de poblament amb les
demandes urbanes.
Reconèixer la utilitat de la cartografia i el SIG per a l'anàlisi de la morfologia urbana.
Reconèixer la utilitat de les polítiques públiques innovadores en les dinàmiques territorials i urbanes, la
gestió de la ciutat i els espais metropolitans.
Reconèixer les formes de planejament des de l'òptica de gènere.
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.
Vincular la distribució i dinàmica espacial de les activitats humanes amb el planejament urbanístic i el
sistema de ciutats.

Continguts

Tema 1. La ciutat. Definició, morfologia i la problemàtica de la seva delimitació

Tema 2. El procés d'urbanització a través dels teixits urbans

Tema 3. La població urbana

Tema 4. Renta del sòl urbà, com a element essencial per a la configuració de les ciutats

Tema 5. L'habitatge. Accés, règim de tinença i problemàtiques

Tema 6. Segregació socioeconòmica i mobilitat residencial

Tema 7. Gentrificació, desplaçament i substitució de la població

Tema 8. Els grups socials, els agents urbans i els moviments socials

Tema 9. El govern de la ciutat. Fragmentació administrativa, actors, competències i recursos

Tema 10. Gentrificació turística i transnacional

Tema 11. La transformació d'un barri a partir de l'anàlisi de dades. El cas de Sant Antoni a Barcelona.

Metodologia

- Exposicions del professorat.
- Tutories individualitzades i de grup.
- Debats a l'aula.
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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

Discussió en seminari 5 0,2 1, 2, 3, 5, 6, 8, 10, 11, 12, 13

Exposicions del professorat 25 1 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Supervisades

Elaboració de l'informe personal 5 0,2 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Elaboració de la memòria del pla 25 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Tipus: Autònomes

Realització de l'informe individual 15 0,6 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Realització de la memòria del pla 70 2,8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Avaluació

- Assistència i participació activa en les sessions presencials: 10% (activitat no reavaluable)
- Elaboració de treballs d'avaluació
- Treball troncal (en grup): 50%
- Presentació oral treball troncal: 15%
- Exercici individual del mòdul: 25%
No hi haurà possibilitat de recuperació per al treball troncal
MOLT IMPORTANT: El plagi total o parcial de qualsevol dels exercicis es considerarà automàticament un
SUSPENS (0) de l'exercici plagiat. PLAGIAR és copiar de fonts no identificades d'un text, sigui una sola frase
o més, que es fa passar per producció pròpia (AIXÒ INCLOU COPIAR FRASES O FRAGMENTS
D'INTERNET I AFEGIR-LOS SENSE MODIFICACIONS AL TEXT QUE ES PRESENTA COM A PROPI), i és
una ofensa greu. Cal aprendre a respectar la propietat intel·lectual aliena i a identificar sempre les fonts que es
puguin fer servir, i és imprescindible responsabilitzar-se de l'originalitat i autenticitat del text propi.

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Presentació de l'informe individual del mòdul 85 4,5 0,18 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13

Presentació oral del treball troncal 15 0,5 0,02 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13
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