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METODOLOGIES DOCENTS
ACTIVITATS PRESENCIALS GRUP HORES/SEMESTRE(1)
Lliçó magistral Grup (20/40) 15
Exposició oral Grup (20/40) 5
Seminari/Taller Grup (20/40) 10
Tutories Grup (20/40)
ACTIVITATS NO PRESENCIALS HORES/SEMESTRE
Treball autònom 95

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
- Conèixer els processos, instruments i procediments vinculats a la pràctica de l’urbanisme, particularment els vinculats al
planejament urbanístic.
- Conèixer regles de governança i participació ciutadana, i el context administratiu.
- Capacitat per concebre, redactar i gestionar plans urbanístics a qualsevol escala.
- Aptitud per elaborar programes i definir les característiques i objectius de planejament urbanístic.
- Aptitud per a la concepció del projecte urbanístic i el seu desenvolupament i implementació.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup gran

15,0

12.00

Hores grup petit

15,0

12.00

Hores aprenentatge autònom

95,0

76.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS
Programa
Descripció:
Introduir l’estudiant en una dimensió pràctica de l’urbanisme orientada bàsicament als processos, instruments i procediments per
a la seva implementació, des de la programació (què s’ha de fer, on, amb quines condicions, qui, etc. -decisions prèvies-) fins a
l’execució (procediments administratius, marc legal, viabilitat econòmica, repartiment de beneficis i càrregues, projectes derivats,
llicències... -després del projecte-) passant per les formalitats pròpies del projecte o pla urbanístic corresponent (contingut
documental -plànols i normes-, informes i estudis complementaris i procediments administratius –materials i documents propis
del projecte-).
Una visió comprensiva de tot el procés, que ha de ser multi escalar i interdisciplinària. S’aborden qüestions i problemàtiques de la
pràctica quotidiana del planejament urbanístic. Útil per elaborar plans urbanístics, per fer d’arquitecte municipal o per treballar en
o amb l’administració pública en el camp del planejament.
El curs es desenvoluparà en quatre parts:
1.- Introducció a la pràctica de l’Urbanisme. Principis generals. Marc legal. Tipus de plans: objectius i jerarquia. Temps, agents i
instruments. Governança i participació. Organització.
2.- Actes preparatoris. Iniciativa de planejament. Estudis informatius i documentació prèvia. Definició de criteris i objectius.
Participació oberta.
3.- Formulació del planejament. Del projecte urbà al pla urbanístic. Documents normatius: plànols i normes. Tramitació
administrativa. Participació reglada.
4.- La gestió del pla i implementació del projecte. Instruments derivats: reparcel·lació i urbanització. Participació obligada.
Control administratiu: actes subjectes a llicència i disciplina.
Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 15h
Aprenentatge autònom: 95h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Sistema d’avaluació Avaluació continuada (%)(2) Avaluació final (%)(2)
Proves de resposta llarga 10% 10%
Treballs i exercicis individuals o en equip 90% 90%
Avaluació de projectes
Avaluació continuada. L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà durant el curs, mitjançant el lliurament de
treballs o la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin a l‘inici de curs.
Per optar a la qualificació per curs cal tenir realitzats tots els exercicis. L'avaluació continuada es realitzarà a partir de la mitjana
ponderada dels exercicis pràctics i teòrics, quedant sempre obert un lliurament final on es revisaran tots els exercicis.
Avaluació final. Si l'avaluació continuada no és positiva, es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova de
caràcter global en el format que s'estableixi (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs). La prova final, per als que no hagin
superat l'avaluació per curs, consistirà, sense excepció, en un examen teòric-pràctic.
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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