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Altres:

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE08MUGE. Aplicar les tècniques de planificació de la producció des dels seus aspectes estratègics i operatius.

Genèriques:
CG4MUGE. Analitzar, avaluar i sintetitzar, de manera crítica, la informació per a proposar solucions o alternatives a les situacions
derivades dels processos de gestió de l'edificació.

Transversals:
01 EIN. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva
activitat; capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la
qualitat i el benefici.
02 SCS. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat  del  benestar;  capacitat  per relacionar el  benestar  amb la globalització i  la  sostenibilitat;  habilitat  per usar de forma
equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
05 TEQ. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de
direcció  amb la  finalitat  de contribuir  a  desenvolupar  projectes  amb pragmatisme i  sentit  de la  responsabilitat,  tot  assumint
compromisos considerant els recursos disponibles.

Bàsiques:
CB8. CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels
seus coneixements i judicis.
CB9. CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a
públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

METODOLOGIES DOCENTS

- Exposició i realització de lectures crítiques, síntesis, presentació i redacció d'assajos
- Exercicis de comparació i valoració de casos
- Realització de reflexions, argumentacions i debats
- Realització d'anàlisi, avaluació i elaboració de propostes
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Introduir des d'un enfocament critico, holístic i integral, a través de reflexions sobre conceptes teòrics, exemplificació de casos
d'actualitat i exercicis pràctics, una visió sobre els potencials de l'ús de les noves tecnologies en la gestió i millora de les condicions de
l'hàbitat urbà.
Amb la finalitat de:
- Comprendre els avantatges i límits de l'aplicació de les noves tecnologies a la ciutat.
- Formular un conjunt de criteris per a la valoració d'aplicacions, casos d'estudi i experiències.
- Proposar noves solucions tecnològiques per a la gestió de la ciutat.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 5,0 4.00

Hores activitats dirigides 10,0 8.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 72.00

Hores grup petit 5,0 4.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Smart Cities

Descripció:
Introduir des d'un enfocament critico, holístic i integral, a través de reflexions sobre conceptes teòrics, exemplificació de casos
d'actualitat i exercicis pràctics, una visió sobre els potencials de l'ús de les noves tecnologies en la gestió i millora de les
condicions de l'hàbitat urbà.

Objectius específics:
- Comprendre els avantatges i límits de l'aplicació de les noves tecnologies a la ciutat.
- Formular un conjunt de criteris per a la valoració d'aplicacions, casos d'estudi i experiències.
- Proposar noves solucions tecnològiques per a la gestió de la ciutat.

Activitats vinculades:
- Conferencies
- Visites

Dedicació: 30h
Grup gran/Teoria: 13h 20m
Grup mitjà/Pràctiques: 13h 20m
Activitats dirigides: 3h 20m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
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