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PROFESSORAT

Professorat responsable: Marta Batlle Beltrán

Altres: Carlos Pérez Lamas
Marta Batlle Beltrán

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE16MUGE. Integrar les competències adquirides a l'àmbit de la gestió de l'edificació, per a la realització del treball final de màster
CE03MUGE. Gestionar la planificació i programació estratègica i d'infraestructura i aplicar-los a la direcció, planificació i el control
d'operacions.
CE01MUGE. Aplicar les tècniques d'anàlisi de planificació de recursos a les empreses d'edificació.

Genèriques:
CG1MUGE. Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes complexes en qualsevol àmbit de la gestió de l'edificació.
CG4MUGE. Analitzar, avaluar i sintetitzar, de manera crítica, la informació per a proposar solucions o alternatives a les situacions
derivades dels processos de gestió de l'edificació.

Transversals:
02 SCS. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat  del  benestar;  capacitat  per relacionar el  benestar  amb la globalització i  la  sostenibilitat;  habilitat  per usar de forma
equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
05 TEQ. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de
direcció  amb la  finalitat  de contribuir  a  desenvolupar  projectes  amb pragmatisme i  sentit  de la  responsabilitat,  tot  assumint
compromisos considerant els recursos disponibles.
06 URI. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i
informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Bàsiques:
CB6. CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o
aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

CB7. CB7 - 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) relatius al seu camp d'estudi.

CB8. CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels
seus coneixements i judicis.
CB9. CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a
públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10. CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà
de ser en gran mesura autodirigida o autònoma .
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METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials:
Classes d'exposició del professor participatives (0'8 h/s)
Estudi de casos (0'4 h/s)
Aprenentatge cooperatiu i treball en grup (0'4 h/s)
Aprenentatge basat en projectes (0'4 h/s)

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Entendre  les  bases  teòriques  i  ideològiques  de  l'acció  urbanística,  conèixer  les  condicions  que  han  de  complir-se  per  al
desenvolupament  urbà  i  l'aplicació  dels  instruments  i  tècniques  que  permeten  convertir  en  realitat  les  propostes  dels  plans
d'ordenació urbana.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 5,0 4.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores activitats dirigides 10,0 8.00

Hores grup mitjà 5,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 72.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

GESTIÓ URBANÍSTICA

Descripció:
Conceptes bàsics de l'acció úrbanistica, els sistemes de gestió i instrumentació aplicables a Espanya i particularment a Catalunya
en comparació amb altres paisos.
1. Gestió urbanística i execució del planejament urbanístic. Procés i fase de la activitat urbanística.
2. Principis rectors de l'urbanisme a Espanya i Catalunya
3. Execució del planejament urbanístic
3.1. Requisits previs de planejament, de programació i de gestió
3.2. Actuacions aïllades i actuacions de gestió integral. Polígons d'actuació urbanística.
3.3. Sistemes de gestió urbanística: agents, instruments tècnics i recursos econòmics. Modalitats de gestió. criteris d'elecció.
4. Reparcelació urbanística de finques
5.- Urbanización. Proyecto,tramitación y obras.

Activitats vinculades:
1,2,3. Estudi comparatiu sobre els principis urbanístics, instruments i els sistemes de gestió.
4. Taller: exercici pràctic de reparcelació en un supòsit real.
5.- Exercici pràctic d'urbanització

Competències relacionades:
CG4MUGE. Analitzar, avaluar i sintetitzar, de manera crítica, la informació per a proposar solucions o alternatives a les situacions
derivades dels processos de gestió de l'edificació.
CG1MUGE. Aplicar els coneixements adquirits a la resolució de problemes complexes en qualsevol àmbit de la gestió de
l'edificació.
CE03MUGE. Gestionar la planificació i programació estratègica i d'infraestructura i aplicar-los a la direcció, planificació i el control
d'operacions.
CE16MUGE. Integrar les competències adquirides a l'àmbit de la gestió de l'edificació, per a la realització del treball final de
màster
CE01MUGE. Aplicar les tècniques d'anàlisi de planificació de recursos a les empreses d'edificació.
02 SCS. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics
de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per usar de forma
equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
05 TEQ. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques
de direcció amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot assumint
compromisos considerant els recursos disponibles.
06 URI. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i
informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
CB9. CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a
públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB8. CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir
d'una informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a
l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB10. CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que
haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma .
CB7. CB7 - 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) relatius al seu camp d'estudi.

CB6. CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o
aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació.

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 1h
Grup petit/Laboratori: 1h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada:
Treball 1 Investigació + participació (40%)
Treball 2 Reparcelació (30%)
Treball 3 Urbanització (30%)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

S'avaluen tres exercicis durant el curs, incloent la memòria descriptiva i justificativa de cada un. La puntuació dels exercicis es
pondera per la participació activa de l'estudiant i el factor d'assistència/sessions presencials.
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