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Identificació de l'assignatura

Assignatura 21111 - Geografia Urbana
Crèdits 1,8 de presencials (45 hores) 4,2 de no presencials (105 hores) 6 de totals (150

hores).
Grup Grup 1, 1S (Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció als alumnes
Professor/a

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

18:30 20:00 Dimecres 12/09/2016 31/01/2017 Despats
48. Edifici

Guillem ColomOnofre Rullan Salamanca
orullan@uib.es 17:00 18:30 Dilluns 12/09/2016 31/01/2017 Despats

48. Edifici
Guillem Colom

Contextualització

Conceptes, processos, sistemes, morfologia i estructures urbanes. Estudi del fenomen urbà en un context
social, espacial i històric. Anàlisi dels diferents enfocaments en el camp de la Geografia Urbana.

Requisits

Essencials
No té requisits acadèmics específics però es valoraran els coneixements en anàlisi territorial, utilització de
fonts estadístiques bàsiques i cartografia temàtica.

Competències

Específiques
* CE4 - Demostrar un conocimiento global de la construcción de lugares y entornos fuera de su propia e

inmediata experiencia cotidiana y comprender la forma en que un determinado lugar se ha constituido y es



Guia docent

Any acadèmic 2016-17
Assignatura 21111 - Geografia Urbana
Grup Grup 1, 1S
Guia docent A
Idioma Català

2 / 5

Data de publicació: 21/07/2016
Abans d'imprimir aquest document, pensau bé si és necessari fer-ho. El medi ambient és cosa de tothom.
©2016 Universitat de les Illes Balears. Cra. de Valldemossa, km 7.5. Palma (Illes Balears). Tel.: +34 - 971 17 30 00. E-07122. CIF: Q0718001A

Document generat automàticament a les 1310:16 de 29/06/2017

permanentemente renovado por procesos físicos, ambientales, bióticos, sociales, históricos, económicos
y culturales..

Transversals
* CG1 - Ser capaz de conceptualizar patrones, procesos, interacciones y cambios en el mundo físico y en el

entorno humano, entendidos ambos como un sistema dentro de una amplia gama de escalas espaciales..
* CG2 - Adquirir una conciencia crítica de la importancia de la escala temporal en procesos físicos, humanos

y en sus interacciones y en cómo éstos operan a escala local, regional y mundial..
* CG4 - Demostrar conocimiento y comprensión crítica de las diversas formas de representación de los

entornos humanos y físicos, así como lograr el dominio de la tecnología asociada con la adquisición y
el análisis de datos geográficos, tales como métodos estadísticos, de laboratorio, de análisis cualitativos,
aplicaciones informáticas y teledetección..

* CG5 - Aplicar en el entorno profesional los conocimientos, las metodologías y las técnicas adquiridas
a lo largo de la formación académica de grado y desarrolladas con un alto grado de responsabilidad,
compromiso ético y capacidad de integración en equipos multidisciplinares..

* CB1 - Que los estudiantes hayan demostrado poseer y comprender conocimientos en un área de estudio
que parte de la base de la educación secundaria general, y se suele encontrar a un nivel que, si bien se apoya
en libros de texto avanzados, incluye también algunos aspectos que implican conocimientos procedentes
de la vanguardia de su campo de estudio.

Bàsiques
* Podeu consultar les competències bàsiques que l'estudiant ha d'haver assolit en acabar el grau a l'adreça

següent: http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/

Continguts

Continguts temàtics
I. FONAMENTS TEORICS DE LA GEOGRAFÍA URBANA

1. El creixement urbà i les seves manifestacions actuals
2. Els sistemes urbans: teories i models d'assentament humà en el territori

II. LA CIUTAT A LA HISTORIA
1. Origen de la ciutat i l'urbanisme. Des dels orígens a la ciutat en l'Edat Moderna
2. La ciutat industrial. Expansió, reforma interior i nova ciutat
3. La ciutat postindustrial. La crisi de la ciutat tradicional i el desenvolupament de les perifèries
urbanes

III. ÁREES URBANES. L'ESPAI INTERIOR DE LA CIUTAT
1. Morfologia i estructura urbanes
2. El pla i la trama urbana
3. Úsos del sòl

IV. L'ECONOMÍA I LA POBLACIÓ A LES CIUTAT
1. Les funcions urbanes. Desindustrialització i terciarització de la ciutat
2. La diversitat demogràfica a les ciutats

http://estudis.uib.cat/ca/grau/comp_basiques/
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3. Desigualtat social i segregació residencial

Metodologia docent

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció Hores

Classes teòriques 1. Classes teòriques Grup gran (G) Explicar els continguts fonamentals dels temess amb la
finalitat que s'entenguin els diferents processos urbans i
els permetin treballar de forma aplicada amb metodologies
d'anàlisi urbana.

23

Seminaris i tallers 2. Seminaris Grup mitjà (M) Exposició i debat de casos concrets que afecten els continguts
teòrics de l'assignatura a partir de qüestions i documents
plantejats i aportat pel professor.

Al final del Seminaris s'ha de lliurar un reseum i comentari
escrit a mà.

5

Seminaris i tallers 3. Presentació dels
treballs

Grup mitjà (M) Seguiment del treball que s'està duent a terme a paritr d'una
primera exposició que, en aquest punt, només ha de tenir
el grau d'elaboració d'un esborrany. Es resoldran els dubtes
discutint i al final els alumnes que no han exposat han de
presentar un resum i comentari escrit a mà.

Exposició treball de curs: els estudiants exposaran a classe,
i de forma oral, el treball de curs. Es tracta d'un estudi de
Geografia Urbana sobre un barri o d'una ciutat.

15

Avaluació Examen Grup gran (G) Examen dels continguts teòrics de l'assignatura. 2

A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció Hores

Estudi i treball
autònom individual

Estudi Després de cada sessió teòrica, els alumnes hauran de treballar els conceptes
explicats, aprofundint en ells amb la bibliografia recomanada.

75

Estudi i treball
autònom individual
o en grup

Elaboració dels treballs i
preparació de l'exposició

Preparació del treball i les exposicions que s'haurà de lliurar 30
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Riscs específics i mesures de protecció
Les activitats d'aprenentatge d'aquesta assignatura no comporten riscs específics per a la seguretat i salut dels
alumnes i, per tant, no cal adoptar mesures de protecció especials.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

2. Seminaris

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Exposició i debat de casos concrets que afecten els continguts teòrics de l'assignatura a partir de qüestions i

documents plantejats i aportat pel professor. Al final del Seminaris s'ha de lliurar un reseum i comentari escrit
a mà.

Criteris d'avaluació S'avaluaran els reseums i comentaris que es lliurin al final del corresponent seminari

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari B

3. Presentació dels treballs

Modalitat Seminaris i tallers
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (no recuperable)
Descripció Seguiment del treball que s'està duent a terme a paritr d'una primera exposició que, en aquest punt, només ha

de tenir el grau d'elaboració d'un esborrany. Es resoldran els dubtes discutint i al final els alumnes que no han
exposat han de presentar un resum i comentari escrit a mà. Exposició treball de curs: els estudiants exposaran
a classe, i de forma oral, el treball de curs. Es tracta d'un estudi de Geografia Urbana sobre un barri o d'una
ciutat.

Criteris d'avaluació S'avaluaran les exposions dels que exposin i els resums i comentaris dels que no exposin que s'haurà de lliurar
al final de la corresponenet exposició.

Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 15% per a l'itinerari B

Examen

Modalitat Avaluació
Tècnica Proves de resposta breu (recuperable)
Descripció Examen dels continguts teòrics de l'assignatura.
Criteris d'avaluació Examen de preguntes curtes

Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per a l'itinerari B
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Elaboració dels treballs i preparació de l'exposició

Modalitat Estudi i treball autònom individual o en grup
Tècnica Altres procediments (recuperable)
Descripció Preparació del treball i les exposicions que s'haurà de lliurar
Criteris d'avaluació Entrega del treball

Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 20% per a l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

Bibliografia bàsica

Carter, H. (1983): "El estudio de la Geografía Urbana". IEAL, Madrid
Lois, R.C.; González, J.M. y Escudero, L.A. (2012): "Los espacios urbanos. El estudio geográfico de la ciudad
y la urbanización". Editorial Biblioteca Nueva.
Hall, P. (1996): "Las ciudades del mañana. Historia del urbanismo del siglo XX". Ediciones del Serbal,
Barcelona
Pacione, M. (2005): "Urban Geography. A global perspective". Routledge, Londres.
Zárate, A. (1993): "Lectura e interpretación de la ciudad". UNED, Madrid
Zoido, F. et alt. (2013): "Diccionario de Urbanismo, Geografía Urbana y Ordenación del Territorio". Editorial
Cátedra, Madrid.

Bibliografia complementària

La bibliografia complementaria s'anirà proporcionant a mesura que avanci l'exposició del programa


