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METODOLOGIES DOCENTS
Mètode expositiu / lliçó magistral
Classe expositiva participativa
Seminari / Taller
Treball autònom
Aprenentatge basat en projectes
Tutoria

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
1. És apte per a:
- Analitzar les problemàtiques urbanístiques dels espais urbans i territorials
- El treball simultani a diverses escales segons ordres lliures amb la consegüent introducció de la materialitat des de l'inici del projecte
i la lectura creativa del programa funcional
2. És capaç de dur a terme una reflexió personal i fonamentada sobre les principals problemàtiques dels diferents camps d'acció de la
urbanística

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup gran

15,0

12.00

Hores aprenentatge autònom

80,0

64.00

Hores grup petit

30,0

24.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS
títol català
Descripció:
Veure versió en anglès
Objectius específics:
Veure versió en anglès
Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 30h
Aprenentatge autònom: 80h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Veure versió en anglès.
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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