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Informació general de l'assignatura

Denominació HISTÒRIA DE LA CIUTAT

Codi 100042

Semestre d'impartició 2N Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Geografia i Ordenació del
Territori

3 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups La consulta no ha retornat resultats

Coordinació GANAU CASAS, JOAN

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

Idioma/es d'impartició Català

2019-20



Professor/a (s/es)

Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

GANAU CASAS, JOAN ganau@geosoc.udl.cat 0

Objectius acadèmics de l'assignatura

Aprendre a utilitzar diferents fonts d'informació i documentació amb relació a la història de la ciutat.

Interpretar i analitzar apropiadament fonts d'informació per a la investigació amb relació a la història de la ciutat.

Aprendre a analitzar críticament les diferents perspectives en els diversos períodes i contextos històrics amb
relació a la història de la ciutat.

Competències significatives

Coneixement i domini bàsic de les tècniques d’investigació i difusió en l’estudi de la societat i la cultura amb
relació a la història de la ciutat

Capacitat de dissenyar i gestionar projectes

Coneixement crític de la relació entre els esdeveniments i processos actuals i el passat amb relació a la història
de la ciutat

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. La ciutat en la història: una introducció.

2. El procés d’urbanització al llarg de la història.

3. Característiques de la ciutat medieval.

4. Les transformacions cap a la ciutat contemporània.

5. La ciutat del XIX: reformisme, higienisme i control social

6. La ciutat industrial: capitalisme, experiència i subjectivitats a la “ciutat-fàbrica”.

8. La ciutat reconstruïda: reformes urbanes i conservació monumental.

7. La ciutat neoliberal: perifèries, espais d’exclusió i penalitat.

8.  La ciutat com a espai de resistència: conflictes, lluites i alternatives.

 

Eixos metodològics de l'assignatura

La metodologia de l'assignatura inclourà diversos enfocaments per a assolir els objectius proposats. 
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1. Anàlisi de casos d'estudi. Es prendran com a referència les ciutats de Lleida i Barcelona per estudiar-ne la
seva història urbana

2. Per concretar aquesta anàlisi de casos d'estudi, es realitzaran:
a. Dues excursions, una a Lleida i una Barcelona
b. Un treball de curs de caire pràctic sobre la història urbana de Lleida
c. Exposició a classe del treball realitzat

3. Comentari a classe de les lectures que, prèviament, s’hauran assenyalat per a cada tema del programa
4. Debats a classe sobre temes vinculats amb el programa i que presentin un clar interès relacionat amb la

història de la ciutat. Les lectures recomanades poden servir de base per a aquests debats

La participació de l’alumnat en aquestes activitats serà molt important per al desenvolupament de l’assignatura.

A més, al llarg de curs s’aniran fent també explicacions teòriques per part del professorat, que seran els fils
conductors que relligaran la resta d’activitats.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Les diverses activitats s’aniran realitzant al llarg de quadrimestre. El pla previst és, bàsicament, el següent:

- Febrer: explicacions teòriques, comentaris de lectures i debats a classe.

- Març i abril: realització d’excursions i realització dels treballs de curs.

- Maig: explicacions teòriques, comentaris de lectures i debats a classe.

- Juny: Finalització dels treballs de curs i presentació a classe dels resultats.

Sistema d'avaluació

Es realitzarà una avaluació continuada, a partir de les tasques realitzades al llarg de l'assignatura.

El pes que tindrà cadascuna de les activitats d'avaluació en la nota final és el següent:

Participació en excursions: 15%
Treball de curs: 20%
Lectures (resums, comentaris i debats): 30%
Examen final: 35%
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