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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 de:
- Dur a terme una reflexió personal i fonamentada sobre les principals problemàtiques dels diferents camps d'acció de la urbanística
- integrar en la reflexió sobre les formes d'intervenció física les dimensions sociològiques, econòmiques, tècniques i de gestió
del'urbanisme
3. Aprofundirà sobre coneixements i aptituds referides a desplegar el treball en grups multidisciplinaris i multiculturals

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores aprenentatge autònom

80,0

64.00

Hores grup gran

15,0

12.00

Hores grup petit

30,0

24.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS
títol català
Descripció:
Dos realitats aparentment diferents presenten situacions de desavantatges urbans similars. Es tracta de les
àrees urbanes residencials de baixa densitat (el suburbi residencial) i les àrees urbanes autoproduïdes (urbanització marginal,
faveles, slums, bidonvilles, villes misèries i altres denominacions de connotacions despectives).
Ambdues necessiten eines i processos específics d'anàlisi, diagnòstic i intervenció per aconseguir una transformació que millori la
qualitat urbana i de vida dels seus habitants, i ser considerats barris de les ciutats.
Evolució i desenvolupament del suburbi, de somni a malson
L'autoproducció de l'hàbitat: solució o problema. Diferents casos i les seves evolucions
La perspectiva de gènere aplicada als estudis i als projectes urbans
La vida quotidiana en el suburbi i en els barris autoproduïts
Les xarxes quotidianes com a eina
Indicadors de qualitat urbana
Estratègies i eines aplicades per la millora de les dues formes de creixement
Mapeos
Processos de participació i charrettes
Casos d'estudi
New Urbanism, postsuburbia
Rio de Janeiro, Sao Paulo, Medellin, Buenos Aires, New Delhi, Marroc...
Objectius específics:
La comprensió i interpretació de realitats poc estudiades com són les urbanitzacions autoproduïdes i els
suburbis de baixa densitat.
La concepció i pràctica de projectes de millora urbana integral.
Abordar projectes urbans de millora incloent-hi la perspectiva de gènere.
L'aplicació de metodologies participatives a l'anàlisi i resolució de projectes de rehabilitació i millora.
Dedicació: 125 h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 30h
Aprenentatge autònom: 80h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Avaluació continuada (%)
SE05 participació, aportacions individuals 20
SE10 40
SE06 diferents metodologies 40
L'avaluació continuada es basarà en el treball i participació en les sessions de treball. Es valoraran molt positivament les aportacions
pròpies dels estudiants. Es valoraran les diverses capacitats que reflecteixin en els treballs: crítica sobre textos i realitats analitzades,
capacitat de proposar metodologies per l'anàlisi de les realitats estudiades i capacitat per implementar propostes de millora integrals.
Es valorarà d'igual manera la capacitat i resultat final del Treball projectual com les aportacions a les sessions teòriques i de
pràctiques de metodologies participatives.
Hi haurà, per tant, avaluació de les capacitats crítiques, analítiques i projectuals
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