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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. És apte per:
- analitzar les problemàtiques urbanístiques dels espais urbans i territorials
- interactuar amb els diferents actors, usuaris, responsables polítics i prenedors de decisions
2. És capaç d'aconseguir una comprensió sistemàtica de l'urbanisme i de les tècniques i mètodes d'investigació relacionats amb el
mateix
3. Aprofundirà sobre coneixements i aptituds referides a contribuir, mitjançant una investigació original, a ampliar les fronteres del
coneixement disciplinar, a partir d'una anàlisi crítica, avaluació i síntesi
4. Coneixerà aspectes per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés d'investigació urbanística amb rigor acadèmic

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores grup petit 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

Urbanistes a les seves ciutats: Teories i manifestos contemporanis a la gran ciutat

Descripció:

1. Introducció. Teoria de la ciutat des d'una ciutat concreta. L'aprenentatge de l'arquitecte.

2. París, segons M. Poëte. L'evolució creadora. Lectura de l'art urbà com a categoria interpretativa. / París, mite d'una capital,
segons L. Bergeron.

3. Chicago, vist per R.E. Park, E.W. Burgess i R.D. McKenzie, des de la sociologia urbana. / Chicago á la carte, la ciutat com a
centre d'energia, segons A. Boyarsky.

4. Roma, segons L. Quaroni. Esperit dels homes i espais de l'arquitectura. / Roma, la supervivència de la ciutat en la Collage City
de C. Rowe.

5. Berlín, segons W. Hegemann. La forma de la ciutat, expressió de la societat. / Berlín, la reducció de la ciutat, segons O.M.
Ungers et al.

6. Boston, segons J.C. O'Connell, capes d'una metròpoli. / Boston, en la perspectiva humanista de K. Lynch.

7. Londres, segons S.E. Rasmussen. Profunditat històrica de mesures fonamentals. / Londres, l'arquitectura com ensenya d'una
capital particular, segons A. Sutcliffe.

8. Los Angeles, segons R. Banham, quatre ecologies. / Los Angeles, en els processos socials que van canviar la geografia de la
metròpoli, de E.W. Soja.

9. El Caire, segons J. Abu-Lughod, en deu segles intensos. / El Nil i el Caire, la categorització del territori, segon l'ETH Studio
Basel.

10. Estocolm, segons T. Hall. La particular formació d'una metròpoli. / Estocolm, en la visió municipal dels anells de M.
Andersson.

11. Sant Francesc, segons G. Brechin, dominis en la formació de la gran capital. / Sant Francesc, ciutat infinita en les seves
variacions, de R. Solnit.

12. Lima, segons J.F.C. Turner. La autoconstrucció en una metròpolis. / Lima i el Callao, des de la perspectiva acadèmica d'E
Bonilla vaig Tolla et al.

13. Venècia, segons F. Mancuso, ciutat malgrat si mateixa. / Venècia, essència urbana en els seus elements, de G. Foscari.

14. Nova York, segons H. Ballon, més que un emblema urbà. / Nova York, en la visió de R. Koolhaas.

Objectius específics:
L'assignatura té per objecte l'estudi de teories sobre la ciutat realitzades a partir d'interpretacions de la formacio d'algunes ciutats
fetes per urbanistes que han viscut, amb particular intensitat, la ciutat tractada, la qual cosa els va duu. a donar forma a una
teoria de la seva construcció. En totes elles, la història urbana no és vista com a simple successió d'aconteixements, sinó com a
procés on l'espai juga un paper determinant. Es contribueix així a un avenç substancial en la creació de bases de coneixement i
desenvolupament de la Urbanística, en una cursa que no cessa i continua viva.

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

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
- Assistència a classe 20 20
- Treball individual 60 60
- Exposició oral i participació activa 20 20
en la valoració dels treballs presentats

L'assistència a les sessions presencials és necessària i per tant un primer mitjà d'avaluació. La inassistència reiterada, per tant, serà
motiu d'avaluació negativa.
El treball monogràfic original a redactar per cada alumne individualment durant el desenvolupament de l'assignatura constitueix, no
obstant, la principal referència avaluadora.
L'elaboració del treball tindrà una avaluació primera a la sisena setmana del període de desenvolupament de l'assignatura en la seva
fase preparatòria, i una avaluació final després de ser presentat, enquadernat, al final del període lectiu.
L'avaluació individual es completa mitjançant la valoració de la defensa oral que l'alumne ha de realitzar del seu treball en les sessions
12ª i següents del període lectiu, així com de la seva participació durant el desenvolupament de l'assignatura.
Aquesta assignatura requereix ser atesa amb continuïtat pel que serà avaluada, d'acord amb aquest seguiment, per avaluació
continuada.

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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