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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 aprenentatge autònom

80,0

64.00

Hores grup petit

30,0

24.00

Hores grup gran

15,0

12.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS
títol català
Descripció:
L'espai públic en la reforma de la ciutat de Barcelona 1981_2011

0. Introducció als espais públics de Barcelona 1981_2010 (Classe 1)
1. Formació i evolució de la ciutat de Barcelona. Les formes del creixement
urbà (1)
2. L'espai públic de la ciutat (2 i 3)
3. Els elements del projecte de l'espai públic (4)
4. La intervenció en les formes del creixement urbà
a. El casc antic (5 + Visita 1)
b. L'Eixample (6 + V2)
c. El creixement suburbà (7 + V3)
d. Els traçats d'alineacions (8 + V3)
e. Els polígons i ordenacions unitàries (9 + V4)
f. La urbanització marginal (9)
5. La intervenció a gran escala a la ciutat (10 + V5)
a. La reforma del Port
b. Obrir Barcelona al mar: El front marítim.
c. Les Rondes de Barcelona (11 + V6)
d. Els grans espais lliures de la ciutat (12)
e. L'espai de les grans infraestructura (13 + V7)
f. Els intersticis (13)
g. Reurbanització de bulevards
h. La recuperació de lleres
i. Recuperació de platges
j. Recuperació d'abocadors
k. Recuperació de pedreres
6. De la ciutat a la metrópoli
a. El centre multifuncional de Can Mulà a Mollet del Vallès (2000)
Objectius específics:
Aquesta assignatura pretén mostrar el valor de l'espai públic en el projecte de renovació de la ciutat. L'espai públic és l'espai
social i funcional per excel·lència de la ciutat. Els carrers, les places, els parcs i els jardins, estructuren els edificis, els
equipaments i les dotacions de la ciutat. La imatge de la ciutat, és en la majoria de casos, la imatge del seu espai públic.
El projecte del traçat de la ciutat incorpora els espais públics, però en situacions d'escassa oferta inicial o de
gran densificació dels teixits urbans, és necessària una major dotació d'aquests espais. En altres casos és necessari millorar la
qualitat de l'espai públic existent o adaptar-lo a les noves necessitats socials i funcionals.
Es pren com a referent la ciutat de Barcelona i les seves formes de creixement. L'objecte d'estudi són els projectes d'espai públic
realitzats a la ciutat entre 1980 i 2011. Es tracta d'un conjunt de projectes sobre l'espai públic molt significatius, publicats,
divulgats i premiats a nivell internacional. La fama recent de la ciutat, des de l'òptica professional i acadèmica, es deu a aquest
tipus d'intervencions principalment. Un ampli elenc de publicacions institucionals recull els projectes realitzats en aquest període.
Es tracta d'un conjunt de projectes amb valor patrimonial, tot i que potser hauran de passar altres 25 anys perquè es valorin
prou.
Com a extensió del tema es realitzaran referències a projectes de l'Àrea metropolitana de Barcelona i als presentats a les
Biennals de paisatge de Barcelona.
L'objectiu principal del curs és que els estudiants, analitzin, visitin i comprenguin aquests espais públics de
recent urbanització a Barcelona i projectin o reformin un espai concret.
Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 30h
Aprenentatge autònom: 80h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Quadern de curs 50% 50%
Projecte d'ordenació bàsic 50% 50%
L'alumne realitzarà un quadern de curs amb les notes sobre les classes i les visites realitzades. S'avaluarà l'assistència i la seva
capacitat de síntesi.
També realitzarà un projecte d'ordenació bàsic sobre un espai públic nou o la reforma d'un d'existent, el que permetrà avaluar la seva
capacitat projectual.
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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