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CAPACITATS PRÈVIES
Coneixements bàsics de la disciplina urbanística, el planejament urbanístic i territorial, i dels instruments legals i de gestió;
coneixement bàsic de les estructures urbanes i territorials.
Disposició a la comprensió de les escales urbanístiques i territorials, a l?anàlisi i a la formulació d?avaluacions i al plantejament de
lògiques projectuals.

REQUISITS
Haver seguit els cursos precedents del programa d?Urbanística de l?ETSAV o similars en les altres escoles de procedència dels
estudiants.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
EP1G. Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques (T).
EP3G. Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció (T).
EP11G. Capacitat per redactar projectes d'obra civil (T).
EP12G. Capacitat per a dissenyar i executar traçats urbans i projectes d'urbanització, jardineria i paisatge (T).
EP14G. Capacitat per a elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals (T).
EP19G. Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
EP20G. Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels
seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
EP22G. Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
EP24G. Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes
EP25G. Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i metropolitana.
EP26G. Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a l'acompliment
professional.
EP29G. Coneixement dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
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Genèriques:
CE1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigéncias estéticas y técnicas
CE4. conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.

METODOLOGIES DOCENTS
El curs es desenvoluparà en forma de Seminari, a partir de sessions de presentació teòrica sobre temes clau en el projecte de ciutat
contemporània i sessions en forma de Seminari sobre la proposta d?exercici.
Es distribuirà entre els estudiants un llistat de tòpics o àmbits de projecte a analitzar. Els encarregats de cada tema presentaran, en
les sessions corresponents, el tema desenvolupat i lliuraran al final de la seva intervenció un dossier de l'exposició.
L'avaluació del curs es realitzarà en base a l'assistència presencial i seguiment col·laboratiu a totes les sessions, en base a la
presentació del treball i als dossiers elaborats per cada alumne o grup d'alumnes (màxim tres).

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
Respecte a coneixements a saber:
Conceptes de la projectació urbana i territorial.
Estratègies territorials per a abordar els temes rellevants de l'ordenació del territori i el projecte
de ciutat contemporanis:
La comprensió i anàlisi de l'ús del territori i el sistema de ciutats resultant.
La mobilitat i les xarxes infrastructurals.
La preservació dels valors territorials, el mediambient i la protecció del patrimoni.
El projecte de la vivenda, com a eix central, en els diversos contextos urbans.
L'ordenació del territori a partir dels sistemes d'espais lliures territorials.
La construcció dels espais d'articulació i equilibri.
Estructura territorial basada en els sistemes urbans organitzats per les infrastructures de connexió.
La gestió dels projectes.
Respecte a habilitats:
Interpretar les formes contemporànies dels sistemes territorials metropolitans.
Saber plantejar lògiques projectuals per a la seva transformació.
Comprensió de les formes del projecte i les escales diverses.
Establiment d'una base disciplinar d'integració de les propostes de projecte amb els escenaris i instruments de gestió pertinents per
portar-les a la pràctica.
Respecte a competències:
Capacitat d'anàlisi a l'escala urbana i territorial.
Capacitat de síntesi per la definició dels problemes i les oportunitats dels sistemes urbans i
territorials contemporànies.
Capacitat per plantejar plans i projectes en el context del treball en el món local.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup gran

27,5

22.00

Hores grup mitjà

27,5

22.00

Hores aprenentatge autònom

70,0

56.00

Dedicació total: 125 h

Data: 14/07/2020

Pàgina: 2 / 5

CONTINGUTS
Temari
Descripció:
Projectes de Ciutat en la ciutat - mosaic- territorial
Els llocs i els temes emergents de projecte a la Barcelona metropolitana
SITUACIONS TERRITORIALS- LÒGIQUES PROJECTUALS
Objectius específics:
Introduir a l'estudiant al projecte de ciutat sobre la base de temes i tòpics urbanístics contemporanis rellevants mitjançant una
indagació dels diversos tipus de projectes urbans i territorials que constitueixen l'ideari per un projecte de ciutat i la intervenció a
escala territorial, utilitzant com a cas d'estudi referencial a la metròpoli de Barcelona.
Index orientatiu de sessions teòriques:
1. El procés d'urbanització mundial i els territoris al segle XXI.
2. La Ciutat Mosaic Territorial com a forma d'interpretació i projecte de la ciutat contemporània.
3. La formació de la Regió Metropolitana de Barcelona i el Pla Territorial Metropolità.
4. Articulacions i la requalificació de llocs i barris amb valor afegit.
5. Acupuntura urbana i operacions de vertebració urbana i territorial.
6. Aproximació a estrategies de metabolismo social i urbanismo ecològic.
7. Les malles metropolitanes (1) Ecològic- paisatgístiques.
8. Les malles metropolitanes (2). Sistemes viaris i de mobilitat (les noves mobilitats: autòmona, Maas i Personal Rapid Transit)
Activitats vinculades:
Sortides de treball de camp i visites a Institucions
Participació en projectes de recerca Internacional
Dedicació: 55h
Grup gran/Teoria: 27h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 27h 30m

títol català
Descripció:
contingut català
Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Assistència al curs i participació en els debats 20%
Presentació dels treballs, 60%
Exposició i debat-seminari sobre el treball, 20%
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- - Mapas geológicos / hídricos . http://cartotecadigital.icgc.cat/cdm/search/collection/all/searchterm/almera,%20jaume
- - Mapas históricos (con toponímia). toponímia): http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/landingpage/collection/minutes
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