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CAPACITATS PRÈVIES

T'agradaria adquirir competències per a avançar cap a un urbanisme més just i equilibrat en termes espacials, socials i ambientals?.
Si és així l'assignatura Urbanisme, Desenvolupament Sostenible i Canvi Climàtic, proposa una formació que permetrà treballar des
dels principis de l'ecologia urbana i de manera transdisciplinar, en l'elaboració de recerques, estudis, projectes i estratègies per a un
urbanisme més sostenible.
L'assignatura ofereix als professionals dels àmbits de l'arquitectura i  de l'urbanisme en general, un conjunt de coneixements i
competències necessàries per a avançar cap a: un nou urbanisme, un desenvolupament sostenible dels sistemes urbans i la millora de
la qualitat climàtica de les ciutats. A partir d'integrar al disseny i la planificació urbana, criteris de sostenibilitat, d'adaptació de la
ciutat i el territori al canvi climàtic, des del coneixement de l'ecologia urbana, la conservació de la biodiversitat i la connectivitat
ecològica.

METODOLOGIES DOCENTS

Classes teòriques, lectures, debats, visites i taller de desenvolupament de l'exercici de curs.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Introduir des d'un enfocament crític, holístic i integral: l'evolució cap a un urbanisme sostenible des de l'òptica dels principis de
l'ecologia; els reptes de la nova agenda urbana i els objectius per al desenvolupament sostenible; i les estratègies per a la millora i
mitigació de les condicions del canvi climàtic. A través de reflexions i debats sobre els conceptes teòrics, l'exemplificació de casos
internacionals d'actualitat i l'elaboració d'exercicis pràctics, des d'una visió que parteix dels potencials de transformació, transició i
millora de les condicions de l'hàbitat territorial i urbà.
Amb la finalitat de:
- Comprendre els potencials, avantatges i reptes que implica la concepció un urbanisme ecològic, a través de reflexions, experiències i
casos d'estudi a escala territorial i urbana.
- Formular un conjunt d'enfocaments, mètodes, instruments i  criteris per a la implementació d'estratègies, plans, programes i
projectes orientats a un urbanisme sostenible.
- Proposar noves solucions urbanes, per a la gestió i projecte de la ciutat i el territori, tendents a la millora de l'hàbitat, en termes de
desenvolupament sostenible i de mitigació del canvi climàtic.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 5,0 4.00

Hores activitats dirigides 10,0 8.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 72.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores grup mitjà 5,0 4.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

1.- Introducció als nous urbanismes.

Descripció:
Aproximació a una evolució històrica de l'urbanisme, els seus enfocaments, mètodes i instruments.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

2.- Fonaments d'Ecologia Urbana.

Descripció:
Evolució de la consciència ambiental i del concepte de sostenibilitat.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

3.- La ciutat i el territori com a ecosistemes.

Descripció:
Principis de l'Urbanisme Ecològic. Ecocity, Smart Growth, New Urbanism i certificacions per al desenvolupament sostenible

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

4.- Metabolisme urbà i territorial.

Descripció:
Els cicles ecològics i la de matèria, fluxos d'energia, diversitat i informació. Informació i entropia. Petjada ecològica.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h
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5.- Models territorials sostenibles i planificació i gestió sostenible del paisatge.

Descripció:
Matriu ecològica del territori. Mosaics, espai rural, sistemes territorials d'espais lliures, diversitat biològica

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

6.- Nova Agenda Urbana i Objectius de Desenvolupament Sostenible.

Descripció:
Balanç crític sobre el seu sentit, abast, temes, concreció, indicadors i finançament.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

7.- Nova Agenda Urbana.

Descripció:
Conceptes, antecedents i perspectives.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

8.- Nova Agenda Urbana Casos.

Descripció:
Experiències i bones pràctiques.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

9.- Indicadors de sostenibilitat urbana.

Descripció:
Casos i principals referències internacionals.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

10.- Estratègies i models urbans sostenibles.

Descripció:
Proximitat, compacidad, contenció en la renovació urbana. Diversitat i mixtura, cohesió social, mobilitat sostenible, autonomia
energètica i gestió de residus.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h
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11.- Canvi climàtic i climatologia urbana.

Descripció:
Tècniques d'anàlisis del clima urbà i mesures d'implementació a gran escala en el planejament

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

12.- Canvi climàtic i resiliència urbana.

Descripció:
Adaptació urbana i a petita escala. Conceptes, casos i bones pràctiques.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Es realitzaran avaluacions de continuïtat en seguiment segons el desenvolupament del treball del taller del curs, distribuïdes en
lliuraments i etapes: hipòtesi (20%), anàlisi (30%) i proposta de projecte final (50%).
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