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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

Estudis Globals d'Àsia Oriental
Analitzar críticament l'impacte socioeconòmic i mediambiental dels desplaçaments humans a diferents
escales, especialment en el cas del turisme global, abordant la complexitat de la seva gestió en
situacions específiques.
Aplicar els conceptes teòrics i les tècniques d'anàlisi més avançades a l'estudi de les interaccions entre
les dinàmiques poblacionals, les transformacions politicoeconòmiques i els canvis mediambientals.

Aplicar la metodologia de recerca i tècniques i recursos específics per investigar i produir resultats
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Aplicar la metodologia de recerca i tècniques i recursos específics per investigar i produir resultats
innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
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.

Estudis Territorials i Planejament
Analitzar i interpretar les problemàtiques ambientals aplicant els coneixements d'economia ambiental i
ecològica
Promoure estratègies de planificació des de la innovació i amb perspectiva de gènere
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
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.
Treballar en un context internacional i multidisciplinari que potenciï els valors d'equitat social i de
gènere.
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.

Resultats d'aprenentatge

Analitzar l'evolució conceptual recent i el canvi de paradigma en la planificació i la gestió dels
desplaçaments quotidians.
Aplicar la metodologia de recerca i tècniques i recursos específics per investigar i produir resultats
innovadors en un determinat àmbit d'especialització.
Aprofundir en la variable gènere en la mobilitat.
Buscar nous models de mobilitat socialment equitatius.
Decidir els models de gestió adequats de la mobilitat.
Decidir els models de gestió adequats per a la mobilitat.
Establir propostes de mobilitat urbana a partir de premisses mediambientals.
Fer servir tècniques quantitatives i qualitatives específiques per a l'anàlisi i gestió de la mobilitat.
Generar models i escenaris per a diferents problemàtiques relacionades amb la mobilitat mitjançant la
cartografia ambiental generada.
Identificar l'impacte de la mobilitat a diferents nivells: medi ambient, societat i ciutat.
Identificar l'impacte de la mobilitat en diferents àmbits: medi ambient, societat i ciutat.
Identificar models de mobilitat ambientalment sostenibles per a realitats socials diferents.
Promoure l'aplicació i l'avanç dels principis de la sostenibilitat ecològica, social i econòmica des de la
perspectiva de gènere.
Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular
judicis a partir d'una informació que, tot i ser incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les
responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
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.
Reconèixer la interacció de les dinàmiques demogràfiques i les estructures de poblament amb les
demandes de mobilitat en el planejament urbà.
Reconèixer la interacció entre les dinàmiques demogràfiques i les estructures de poblament amb les
demandes de mobilitat.
Reconèixer la utilitat de la cartografia i el SIG per a la gestió de la mobilitat en l'àmbit de la planificació
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Reconèixer la utilitat de la cartografia i el SIG per a la gestió de la mobilitat en l'àmbit de la planificació
territorial i urbana.
Reconèixer les formes de planificació de la mobilitat 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.
Utilitzar les fonts d'informació específiques de la mobilitat.

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

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
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Metodologia

L'assignatura s'estructurarà a partir d'activitats dirigides i autònomes, on l'alumnat aprendrà de forma
interactiva amb els continguts del programa, amb l'ajuda i el suport del professor.

L'assignatura contempla classes dirigides pel professor, exposicions i debats dels alumnes, amb la
col·laboració d'experts externs de diferents àmbits.

Totes les activitats a classe tindran un suport bibliogràfic que l'alumnat tindrà a l'inici del curs . Les activitats
que no es puguin fer presencialment s'adaptaran a les possibilitats que ofereixen les eines virtuals de la UAB.
Els exercicis, projectes i classes teòriques es realitzaran a través d'eines virtulals, com tutorials, vídeos,
sessions de Teams, etc. El professor o professora vetllarà perquè l'estudiant hi pugui accedir o li oferirà
mitjans alternatius, que estiguin al seu abast.

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 teòriques 10 0,4

Tipus: Supervisades

Exposicions a classe 10 0,4

Preparació d'un treball 36 1,44

Tipus: Autònomes

Lectures d'articles o llibres propis de l'assignatura 26 1,04

Avaluació

L'avaluació es farà sobre la següent base:

Exposicions a classe per part dels alumnes: 15%
Examen: 70%
Participació a classe (l'assistència és obligatòria): 15%

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Assistència i participació en activitats dirigides 20% 15 0,6 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20

Exposicions a l'aula 30% 15 0,6 2, 3, 4, 7, 22

Participació a l'aula 10% 8 0,32 1, 14, 15, 16

Prova d'avaluació escrita 40% 30 1,2 5, 6, 8, 9, 13, 21
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