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METODOLOGIES DOCENTS

Mètode expositiu/Lliço magistral
Seminari/Taller
Aprenentatge basat en projectes
Treball autònom
Tutoria

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

És capaç de planificar l'ús del territori sota criteris de competitivitat econòmica, cohesió social i sostenibilitat ambiental (spatial
planning)

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup petit 30,0 24.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

títol català

Descripció:
La teoria del valor:
- La teoria del valor: valor d'ús vs. valor de canvi
- L'evolució històrica de la teoria del valor: del valor treball al valor utilitat
- El mecanisme de formació del valor del sòl: L'aproximació de David Ricardo
- Els límits del mercat: del valor de mercat al valor econòmic-social
La formació espacial del valor del sòl urbà:
- Rendes d'accessibilitat: El model de formació de la renda del sòl i d'assignació d'usos de F. von Thünen. El model clàssic de
rendes de situació urbana: de Hurd a W. Allonso.
- Rendes de jerarquia social: incidència de la segmentació i polarització social de l'espai en la formació dels valors.
- Rendes d'externalitats: incidència de la qualitat urbanística i ambiental de l'espai urbà en els valors de sòl urbà.
- Escales de formació de la renda del sòl.
Aproximacions empíriques a l'estudi de la distribució espacial dels valors:
- Models explicatius de la formació espacial dels valors immobiliaris.
Economia Regional:
- Naixement d'una ciència pluridisciplinar: l'economia regional.
- Teoria del lloc central: De Christaller a Palander.
- Naixement del CBD: la teoria del duòpoli de Hotelling.
- Economies internes d'aglomeració d'Hirshman.
- Economies externes d'aglomeració de Marshall.
- Primera teoria general de localització industrial: A. Weber.
- Economies de des-aglomeració: de A. Weber a Krugman.

Objectius específics:
Dos són els objectius principals d'aquesta assignatura.
Per una banda consisteix en desenvolupar els elements bàsics per la comprensió del procés de formació espacial dels valors
urbans i immobiliaris. El concepte de valor, la teoria de la distribució de rendes urbanes, la complexa interrelació entre el valor
del sòl i el de l'edificació són, entre altres, elements que cerquen apropar l'alumnat a les bases teòriques de l'economia locacional
així com la ciència i tècnica de la valoració urbana.
Per una altra banda, l'assignatura té com objectiu l'anàlisi de les principals aportacions de l'economia regional, anàlisi que ha de
permetre facilitar la comprensió des del trasfons del funcionament geogràfic i econòmic, del procés d'articulació de tot tipus
d'aglomeracions humanes, així com la seva dinàmica de transformació temporal.

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 30h
Aprenentatge autònom: 80h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Es realitzaran pràctiques breus en aula, individuals i/o grupals (durant les classes), utilizant
els programaris de treball, en què s'avaluarà el domini tècnic de les eines i els criteris
d'anàlisi.
Es desenvoluparan tallers finals, individuals i/o grupals, que s'han de lliurar després de la
finalització de les classes lectives.
Així mateix es considerarà un mínim de 80% d'assistència a les clases.

Avaluació continuada telemàtica
En les situacions de docència online, l’avaluació continuada es produirà de manera sincrònica i asincrònica, pels mitjans que estableixi
la Universitat i el Centre, amb un registre periòdic de l’activitat acadèmica mitjançant entregues, fòrums, qüestionaris o qualsevol
altre mitjà que faciliti la plataforma Atenea, o les eines alternatives que siguin proporcionades al professorat. En les situacions en les
quals aquesta docència telemàtica es produeixi amb la docència presencial ja iniciada, o per qüestions d’ordre extraacadèmic, les
alteracions de les ponderacions o sistemes de control regular de la docència seran comunicats detalladament a tots els estudiants a la
Atenea de cada assignatura.

Avaluació final telemàtica
Si l’avaluació continuada telemàtica no és positiva, es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de
caràcter global en format telemàtic que s’estableixi d’acord amb el criteri del professorat responsable i els mitjans i eines TIC que
proporcioni la Universitat o el Centre.

Les mesures d'adaptació a la docència no presencial s'implementaran atenent als criteris de seguretat TIC i protecció de dades
personals per tal de garantir el compliment de la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD i LOPDGDD)
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