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290632 - URBANIII14 - Urbanística III
ANNEX A LA GUIA DOCENT
Aquest annex és vigent pel quadrimestre de primavera de l’any acadèmic 2019-2020 atès el període
d’excepcionalitat declarat pel Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de
alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, i desenvolupat pel

comunicat del rector i de la Gerència i successives instruccions, en relació a l'estat d'alarma provocat per
la pandèmia per COVID-19, del 14/03/2020.

Unitat responsable:
290 - ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Unitat que imparteix: 740 - UOT - Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori

Curs:
Titulació:
Crèdits ECTS:

2019-2
GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Unitat docent Obligatòria)
5
Idiomes docència:
Català, Castellà

Professorat
Responsable:
Altres:

ADOLF SOTOCA GARCIA
JOSEP M VILANOVA CLARET

Hores totals de dedicació de l'estudiantat a l’assignatura
Dedicació total de l’estudiantat al quadrimestre:
30 ECTS * 25 hores= 750 hores
Dedicació total de l’estudiantat a l’assignatura:
5 ECTS * 25 hores= 125 hores (16,67%)
Dedicació setmanal de l’estudiantat a l’assignatura:
5 ECTS = 8 ¼ hores setmana

Tenint en compte les competències recollides a la Guia Docent de l’assignatura, que podeu
consultar en aquest enllaç, en aquest annex heu d’indicar els canvis realitzats a nivell de temari,
metodologia docent i o sistema d’avaluació per adaptar-se a la docència no presencial.

Contingut/Temari
Descripció:
Coneixement dels processos i de les eines d'actuació de transformació en la ciutat construïda: a) Parcel·la a
parcel·la en base als paràmetres reguladors de les normes urbanístiques. b) Per àmbits més amplis per a la
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millora dels elements de l'estructura pública de la ciutat: vials, zones verdes i equipaments, tot plegat en el
context del pla general urbanístic municipal.
Objectius específics: Els problemes actuals de la transformació de la ciutat i els seus antecedents. Els teixits
urbans. Tipus i característiques. L'habitatge i les activitats econòmiques a la ciutat. El planejament urbanístic
I: la regulació dels teixits. Estructura urbana; elements i sistemes. Els components de l'estructura pública de
la ciutat. El planejament urbanístic II: les actuacions de millora de l'estructura urbana.
* Si l’has variat, indica-ho a continuació

Comentado [ASG1]: Lluïsa,

Els punts de partida bàsics a partir dels quals volem enfocar l'estudi de les transformacions urbanes, des
de la perspectiva dels arquitectes, són:
‐

les transformacions urbanes són sempre objecte d'un projecte d'arquitectura, ja sigui l'obertura
d'un carrer, una rehabilitació o nova construcció, un nou espai públic, l'ordenació d'un barri, etc.

‐

els projectes es fan per resoldre un problema o demanda, sigui individual, social, institucional,
etc., d'aquí la importància de saber definir bé el problema a resoldre, d'entendre la ciutat actual.
Tot bon projecte té darrera seu una bona formulació del problema urbà que pretén resoldre.

‐

els projectes es fan per a ser realitzats, per tant, han d'intervenir en la seva formulació factors
com el temps, els agents actuants, els costos i el finançament, etc., el que passa per un adequat
coneixement dels instruments de gestió que l'han de fer possible.

Les referències més generals a l'estructura urbana i al planejament urbanístic són en qualsevol cas
obligades, atès que es fa necessari emmarcar aquestes actuacions en un context més general de
comprensió dels fenòmens urbans i de la seva evolució en el temps. En aquest sentit, el planejament
general d'escala municipal es converteix en un document de treball obligat, ja que el Pla és un moment
bàsic en la lectura i comprensió de la ciutat existent i en la definició del conjunt de les intervencions.
L'aplicació d'aquests coneixements a un cas concret a través de la realització d'un exercici pràctic ha de
permetre avançar en la comprensió dels elements presents en els processos de transformació urbana, la
seva complexitat, i els instruments de projecte i gestió que l'han de materialitzar, procés en el qual
l'arquitecte juga un paper rellevant a través de la seva capacitat analítica, concreció de la solució a través
del projecte i participant en la seva execució en el temps.
El curs té el doble objectiu de fomentar la reflexió disciplinar sobre la transformació de la ciutat, així com
dotar dels instruments tècnics necessaris per a fer‐ho. A tal efecte els continguts s’estructuren segons els
següents formats:


Lliçons teòriques, que expliquen els instruments tècnics necessaris per a la transformació de la
ciutat.



Casos d´estudi, que mostren els processos de transformació a partir d’experiències reals.



Seminaris, que fomenten la reflexió individual sobre temes d’actualitat en relació a processos de
transformació.

El desenvolupament de l’assignatura tindrà lloc a través d’un exercici a través del qual els alumnes
aplicaran els coneixements a mida que es van impartint. L’exercici es realitzarà en grups de tres
estudiants tot seguint les pautes d’entregues marcades en el calendari de curs (annex)
Els objectius específics d’aprenentatge de l’assignatura són:




Analitzar els processos actuals de les trames urbanes consolidades.
Diagnosticar les necessitats de millora dels teixits urbans.
Comprendre i avaluar les diverses alternatives possibles.
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Aquests continguts es van aprovar per Junta d’Escola abans
de que jo em reincorporés a la UPC al setembre. El que et
poso abaix es correspon amb el programa de l’assignatura
que he distribuït als estudiants per Atenea. No té, per tant, el
nivell d’oficialitat que té la Guia Docent, però és el que
realment estic fent a l’assignatura des del setembre. Potser
convé quelcom més breu i sintètic; si és el cas, fes‐m’ho
saber i t’en faig una versió reduïda.
De cara a l’any que va em caldrà canviar la Guia Docent en la
seva totalitat.
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Conèixer els instruments d'ordenació i gestió de les actuacions urbanes.
Comprendre la funció central dels plans generals urbanístics municipals.
Conèixer l'estructura de la ciutat i la seva regulació i projectació.
Projectar amb criteris els elements de l'estructura pública de la ciutat.
Eines de planejament urbanístic.
Instruments urbanístics definits en el marc legislatiu.
Estructura de la ciutat i la seva regulació.
Pautes i dinàmiques de transformació de la ciutat.
Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a l'urbanisme.

Metodologies docents utilitzades durant el període no presencial
* Indica’ns quines metodologies docents utilitzes

Llibres d’apunts publicats a ATENEA
Transparències publicades a ATENEA
Casos pràctics/exercicis
Blog de l’assignatura
Videoconferència (meet)

SI
SI
SI
NO
SI

* Si n’utilitzes d’altres no recollides en la relació, indica-ho a continuació.





Taller de correcció inter-peers estructurat a ATENEA
Articles publicats en revistes indexades accessibles per Scopus amb usuari UPC
Conferències d’experts amb accés públic a través de plataforma youtube
Xarxes socials (Instagram)

Sistema de qualificació
Seguiment del curs: 10% Proves escrites: 40% Exercicis: 50%
* Si has variat el sistema de qualificació, indica el sistema que utilitzaràs.

L’avaluació del curs és continua i consta dels següents actes d’avaluació.


Pràctiques explicades a classe mitjançant videoconferència i entregables a Atenea a les setmanes
11 i/o 13 de curs (10%) (veure calendari annex)



Reflexions sobre els seminaris que, en format de comentaris en xarxa social, precediran cadascun
dels seminaris presencials (30%) (veure calendari annex)



Entregues relacionades amb l’exercici pràctic (60%) (veure calendari annex)
o

Fase de criteris i objectius: Entrega pròpia (15%) + Avaluació grup assignat (15%)

o

Fase de proposta: Entrega pròpia (15%) + Avaluació grup assignat (15%)

La nota final del curs resultarà de l’aplicació ponderada de cadascun dels percentatges indicats per a cada
acte d’avaluació. Per tal de superar el curs serà imprescindible haver fet entrega de tots i cadascun dels
actes d’avaluació dins dels terminis indicats en el calendari de l’assignatura. Degut a la dinàmica del curs,
no es podrà considerar avaluable cap contingut entregat fora de termini.
Igualment es considera imprescindible la presencialitat i participació activa en totes les activitats del
curs, donat que el curs està fonamentat en el co‐aprenentatge entre iguals i el debat participatiu. La
manca d’assistència a classe comportarà la no superació del curs.
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OBSERVACIONS SOBRE EL PROCÉS D’AVALUACIÓ ON-LINE
El procés d’avaluació es fonamenta en el treball personal de l’estudiantat i es pressuposa l’autenticitat de l’autoria i
l’originalitat dels exercicis realitzats.
La falta d’originalitat a l’autoria o el mal ús de les condicions en què es fa l’avaluació de l’assignatura és una infracció que
pot tenir conseqüències acadèmiques greus.
Es qualificarà com a suspens a un estudiant si es detecta la falta d’originalitat en l’autoria d’alguna activitat avaluable, ja
sigui perquè ha utilitzat material o dispositius no autoritzats, ja sigui perquè ha copiat de forma textual d’internet o ha
copiat d’apunts, de materials o dispositius no autoritzats, ja sigui perquè ha copiat de forma textual d’internet , o ha copiat
d’apunts, de materials, manuals o articles (sense la citació corresponent) o d’altre estudiant, o per qualsevol altre conducta
irregular.
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