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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
EP1G. Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques (T).
EP3G. Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció (T).
EP5G. Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans (T).
EP7G. Capacitat per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans (T).
EP11G. Capacitat per redactar projectes d'obra civil (T).
EP13G. Capacitat per a aplicar normes i ordenances urbanístiques (T).
EP14G. Capacitat per a elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals (T).
EP18G. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els
programes bàsics d'habitatge.
EP19G. Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i
mediambientals.
EP22G. Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
EP25G. Coneixement adequat dels fonaments metodològics del planejament urbà i l'ordenació territorial i
metropolitana.
EP26G. Coneixement de la reglamentació civil, administrativa, urbanística, de l'edificació i de la indústria relativa a
l'acompliment professional.
EP28G. Coneixement de la taxació de béns immobles.
EP29G. Coneixement dels mecanismes de redacció i gestió dels plans urbanístics a qualsevol escala.
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Genèriques:
CE4. conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
CE6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función social en la sociedad, en particular elaborando
proyectos que tengan en cuenta los factores sociales.
CE11. Conocimiento adecuado de las industrias, organizaciones, normativas y procedimientos para plasmar los
proyectos en edificios y para integrar los planos en la planificación.
Metodologies docents
Presentació i desenvolupament dels temes teòrics a l'aula.
Lectura, debat i crítica de textos i projectes.
Treball de camp de reconeixement i diagnosi de teixits urbans.
Pràctiques puntuals sobre qüestions concretes rellevants.
Seguiment i crítica de propostes de millora urbana durant l'exercici pràctic.
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Analitzar els processos actuals de les trames urbanes consolidades.
Diagnosticar les necessitats de millora dels teixits urbans.
Comprendre i avaluar les diverses alternatives possibles.
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.
Planejament.
Pautes i dinàmiques de transformació de la ciutat.
Analitzar, valorar i respondre les preguntes que es formulin en una presentació oral.
Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a l'urbanisme.
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 125h

Hores grup gran:

27h 30m

22.00%

Hores grup mitjà:

27h 30m

22.00%

Hores grup petit:

0h

0.00%

Hores activitats dirigides:

0h

0.00%

Hores aprenentatge autònom:

70h

56.00%
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Continguts

Temari

Dedicació: 55h
Grup gran/Teoria: 27h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 27h 30m

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 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.

Sistema de qualificació
Seguiment del curs: 10%
Proves escrites: 40%
Exercicis: 50%
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