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METODOLOGIES DOCENTS

Mètode expositiu/Lliçó magistral
Classe expositiva participativa
Seminari/Taller
Treball autònom
Tutoria

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 de:
- dur a terme una reflexió personal i fonamentada sobre les principals problemàtiques dels diferents camps d'acció de la urbanística
- aconseguir una comprensió sistemàtica de l'urbanisme i de les tècniques i mètodes de recerca relacionats amb el mateix
3. Aprofundirà sobre coneixements i aptituds referides a contribuir, a traves d'una recerca 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 petit 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

títol català

Descripció:
L'assignatura es divideix en dos parts: una que té per objecte l'estudi del projecte urbà residencial contemporani de nova
implantació i una altra orientada a l'estudi sobre la intervenció contemporània en teixits residencials existents. Ambdues parts
tenen en comú la reflexió sobre els teixits/marcs urbans residencials i la problemàtica vinculada a l'habitatge, els espais per la
vida quotidiana i l'habitabilitat urbana de proximitat.
Un objectiu de l'assignatura és introduïr a la recerca sobre el Projecte Urbà Residencial com un tema específic de projecte
urbanístic a traves de l'anàlisi de casos d'estudi rellevants i de l'aplicació de metodologies d'anàlisi que permetin la comparació i
avaluació dels projectes i la seva implementació. Es parteix de l'objectiu de millorar els mètodes i instruments de projecte,
introduïnt variables de sostenibilitat i eficiència energètica dels teixits en els anàlisis. A partir de l'anàlisi de casos (projectes
residencials o fragments executats) significatius dels últims anys, es tracta de tipificar les diferents estratègies projectuals i els
instruments utilitzats en el seu desenvoluament. Es pretén avaluar el resultat obtingut així com establir taxonomies útils,
generalitzables i sistematitzables, asumint en tot cas la individualitat de les propostes i les seves situacions contextuals
específiques. Interessen
especialment els aspectes estructurals, compositius i d'ordenació, relacionats amb la formació del teixit urbà residencial en els
processos de transformació urbana contemporània.
En una altra part, l'assignatura promourà la reflexió sobre la obsolescènica i actualització de les formes residencials pròpies i
específiques de la construcció urbana del segle XX (habitatge massiu, creixements suburbans, àrees marginals, barris tradicionals
i residència en teixits històrics) mitjançant l'anàlisi i l'estudi propositiu de les mateixes. Conservació, transformació o substitució
com estratègies bàsiques d'actuació en les seves diverses escales i models d'actuació (siguin complementaris o excloents) seran
analitzats a traves de
casos que permetin una sistematització de mètodes i instruments. L'estudi estarà mediatitzat per l'aproximació projectual, els
seus mètodes i instruments i l'objectiu de valorar l'eficiència urbana i la satisfacció d'usuari, com principis bàsics de qualitat.
El context de referència serà bàsicament l'europeu i la cultura occidental, posant particular atenció a Barcelona i la seva àrea
metropolitana i sense oblidar, en tot cas, la dimensió global del problema de l'habitatge i la seva implementació, els procesos i
programes massius ni els desafiaments contemporanis en països en desenvolupament.

Objectius específics:
- Analitzar les problemàtiques urbanístiques vinculades al projecte de teixits urbans residencials i l'avaluació dels mateixos
orientada als processos d'adequació i millora urbana a/de la ciutat contemporània.
- Reconèixer els diferents actors (projectistes, usuaris, responsables polítics i prenedors de decisions) en els processos de
projecte i implementació de nous fragments i en la transformació i adequació de teixits existents, així com els efectes derivats.
- Avaluar les condicions de tot tipus que incideixen en l'objecte d'estudi.
- Aconseguir una comprensió sistemàtica de les metodologies i de les tècniques de recerca i propositives relacionades al tema.
- Dur a terme una reflexió personal i fonamentada sobre les principals problemàtiques vinculades al tema
d'estudi
- Aprofundir en els coneixements i aptituds referides a contribuir, a traves d'una recerca original, a ampliar les fronteres del
coneixement disciplinar, a partir de l'anàlisi crítica, l'avaluació i síntesi.
- Conèxier aspectes específics per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés i metodologia de recerca urbanística
amb rigor acadèmic.

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

Avaluació continuada (%) Avaluació n final (%)
Presentacions orals 25 25
Treballs i informes 25
Treballs presentats 50 75

Es basarà en les presentacions a classe, els treballs comuns i entregues parcials sobre l'evolució del treball escrit. Els treballs tenen
unes parts comunies que a l'avaluació continuada es valoran el 25%. L'altre 50% a l'entrega d'un treball escrit sobre casos o temes
del curs, d'elaboració individual. Les presentacions orals sempre tenen una valoració específica.

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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RECURSOS

Altres recursos:
http://www.proyectocrece.es


