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Informació general de l'assignatura

Denominació INTRODUCTION TO PROJECTS 2. CIVIL URBAN DEVELOPMENT

Codi 101442

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Arquitectura Tècnica 4 OPTATIVA Presencial

Grau en Arquitectura Tècnica i
Edificació

4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
ECTS

6

Grups 1GG

Crèdits teòrics 2

Crèdits pràctics 3

Coordinació PÀMPOLS CAMATS, DAVID

Departament/s INFORMATICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

(40%) 60 hrs treball a classe // (60%) 90 hrs treball fora classe

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Anglès

Distribució de crèdits 6 ECTS 150 HRS (25 h/ECTS)
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Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits Horari de tutoria/lloc

PÀMPOLS CAMATS, DAVID david.pampols@diei.udl.cat 7,2 A convenir

Informació complementària de l'assignatura

Aquest curs forma part d'un conjunt de tres cursos que introdueixen els estudiants en el món de l'arquitectura, en
un enfocament integral i ampli, per tal de permetre als estudiants iniciar els estudis d'arquitectura.

L'objectiu del curs és introduir l'alumne en el llenguatge arquitectònic, centrat en la planificació urbana. Els altres
cursos complementaris (Introducció a projectes 1 i 3) aborden altres actituds relacionades amb el llenguatge
arquitectònic, centrat en l'edificació (1) i el paisatge (3) bàsicament.

Els aspectes estudiats en el curs INTRODUCTION TO PROJECTS 2: URBAN són rellevants per als models i la
història de la ciutat, així com per a les seves futures intervencions.

El curs està dissenyat per ser una introducció als mètodes d'anàlisi, d'avaluar i enregistrar l'entorn urbà de primera
mà. El seu objectiu és complementar els cursos existents que cobreixen la teoria i la història del disseny i la
planificació de la ciutat, i preparar millor els estudiants en el marc del disseny urbà.

El curs consisteix en aprendre a través de la pròpia experiència personal del medi ambient urbà: ja sigui a través
d'observacions, estudis de camp, mesuraments o entrevistes, els estudiants aprendran a dibuixar alhora que
desenvoluparan la seva capacitat per deduir, concloure, preguntar, i verificar.

El curs guiarà els estudiants per veure la ciutat principalment com un ecosistema social i psicològic. Es refereix al
mesurament i proves de diversos ambients urbans en relació amb els valors i l'ús de les persones .

El curs ajudarà els estudiants a entendre i utilitzar diverses tècniques gràfiques per registrar i transmetre l'entorn
construït, així com les seves impressions i idees sobre el tema, i està configurat per diversos talelrs a través dels
quals es duen a terme una sèrie de projectes d'anàlisi i discussions sobre temes de disseny.

En l'estudi de casos es posarà èmfasi en la pròpia capacitat de la observació i l'anàlisi crítica.

Els següents temes seran estudiats a través dels casos:

• Els sistemes de lloc i naturals
• Els espais públics i la creació de llocs
• Infraestructures de transport i circulació
• Tipologies construïdes d'escala mixta i metaurbana

Temes a desenvolupar:

1. Observar i interpretar l'entorn urbà. Mètodes d'estudi d'un lloc caminant i observant. Com observar millor,
diagnosticar, entendre i reunir pistes de l'entorn físic construït. Com ajuntar totes les pistes que expliquen la
història i la dinàmica d'un lloc, quan va ser construït i per a qui. També s'estudiaran quins són els indicadors físics
i sensorials dels canvis econòmics i socials, les tendències, els problemes, la noció de vulnerabilitat, i les
qüestions de política i d'orientació.

2. Mètodes per la realització sistemàtica d'estudis de camp urbans i el desenvolupament de noves maneres
d'investigació que explorin i verifiquin el que està succeint en un entorn. Ens centrarem en com perceben les
persones i senten sobre un entorn, com l'utilitzen, i el que esperen que passi allà. L'èmfasi no estarà en la
recopilació de dades elaborada, sinó més aviat en relacionar diferents fonts d'informació, la formulació d'hipòtesis,
la prova i l'articulació de les conclusions a les possibles recomanacions. La comprensió de l'estructura física de la
ciutat - l'escala, el patró i forma de blocs, carrers, barris, espais públics, la infraestructura i la natura.
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3. Formes d'avaluar l'estructura plural de l'entorn construït, la percepció, els valors i el comportament de
planificació i disseny professionals, funcionaris públics, clients, mitjans de comunicació i els diferents usuaris.

4. Tècniques d'enregistrament, el que representa, i la comunicació del que s'observa. Aprendre el llenguatge gràfic
bàsic d'anàlisi i disseny a través de l'ús de la representació d'eines com ara: dibuix, fotografia, modelatge per
ordinador, i autoedició

Aquest curs és molt recomanable com una base per al futur treball d'estudi en el disseny urbà.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Objectius generals de l'assignatura (Introduction to projects):

• Aprendre a utilitzar un llenguatge gràfic que inclou la capacitat d'analitzar la realitat des de diferents punts de
vista.
• Aprendre a utilitzar elements del llenguatge gràfic per a representar objectes i l'espai.
• Aprendre a aplicar els instruments de planificació i disseny.
• Fomentar l'aprenentatge interactiu, el treball autònom i el treball en grup per comprendre la complexitat de
l'arquitectura.
• Fomentar el pensament crític cap al propi treball i el treball dels altres.

Objectius específics del curs (Introducció a projectes II: Urban):

La pràctica ha d'assegurar que l'estudiant ha adquirit els coneixements necessaris per exercir les següents
capacitats:
• Capacitat per a crear projectes arquitectònics que satisfacin els requeriments i les tècniques estètiques per part
seva.
• Coneixement adequat de la història i les teories de l'arquitectura i de les arts, la tecnologia i les ciències
humanes.
• Coneixement de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat del disseny arquitectònic.
• Capacitat de comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la
necessitat de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humana.
• Capacitat de comprendre la professió d'arquitecte i la seva funció en la societat, en particular en el
desenvolupament de projectes que tinguin en compte els factors socials.

Competències

UdL COMPETÈNCIES ESTRATÈGIQUES:

UdL3. Domini de les TIC

UdL-GAT COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DEL GRAU:

GAT9.  Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades,
aixecaments de plànols i el control geomètric d'unitats d'obra.
GAT10. Coneixement dels procediments i mètodes info gràfics i cartogràfics en el camp de l'edificació

EPS COMPETÈNCIES TRANSVERSALS DEL GRAU:

EPS7. Capacitat de treballar en situacions de falta d'informació i / o sota pressió..
EPS8. Capacitat de planificació i organització del treball personal

 

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES DEL CURS

El coneixement de la història i la teoria de l'arquitectura i altres arts.
Capacitat de reunir i interpretar les dades pertinents per jutjar i que incloguin una reflexió sobre temes
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socials i científics.
Habilitats d'aprenentatge per comunicar informació, idees i solucions a un públic especialitzat o no
especialitzat.

HABILITATS INSTRUMENTALS

Capacitat d'anàlisi i síntesi.
Capacitat d'organitzar i planificar.
Coneixements bàsics sobre el medi ambient urbà.
Habilitats de gestió de la informació (habilitat per buscar i analitzar informació provinent de diferents fonts).
Coneixements bàsics i l'abast de la formació bàsica.
El coneixement d'alguna formació en l'especialitat.

HABILITATS INTERPERSONALS

Capacitat de crítica i autocrítica.
Capacitat per treballar en equip.

HABILITATS SISTÈMIQUES

Capacitat d'aplicar els coneixements en la pràctica.
Habilitats d'investigació.
Capacitat d'aprendre.
Capacitat per a treballar de forma independent.
Motivació per assolir nous reptes.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DEL CURS

HABILITATS DISCIPLINÀRIES (a saber)

Ciències Socials sobre la ciutat

HABILITATS DISCIPLINÀRIES (saber com)

Coneixements bàsics sobre la forma i el desenvolupament de la ciutat.
Comprendre i relacionar les tipologies formals espacials a la ciutat.
Capacitat d'anàlisi i síntesi davant d'una situació creada.
Capacitat de comprendre diferents dissenys d'elements a la ciutat.

HABILITATS ACADÈMIQUES GENERALS

Capacitat de raonar, discussió i presentació d'idees.
Capacitat de recerca, anàlisi, síntesi i selecció de la informació.
Hàbit d'estudi i metodologia de treball.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Els continguts estudiats en el curs INTRODUCTION TO PROJECTS 2: URBAN són rellevants als models i la
història de la ciutat, així com a les seves intervencions futures.

Aquest és un curs d'introducció als mètodes de registre, d'avaluació i de comunicació del medi ambient urbà. El
curs busca construir habilitats fonamentals per a la realització d'una àmplia varietat d'esforços de disseny urbà,
incloent, per exemple: el disseny de carrers i espais públics, donant forma a la forma i la funció d'un barri, o la
incorporació dels sistemes naturals en el teixit urbà, entre d'altres.

A través de l'observació visual, l'anàlisi de camp, mesuraments, entrevistes i altres mitjans, els estudiants
aprendran a dibuixar i a desenvolupar la seva capacitat per deduir, qüestionar i treure conclusions sobre com
s'utilitza i es valora el medi urbà. A través de l'ús d'eines de representació com ara: dibuix, fotografia, modelatge
per ordinador i l'autoedició, els estudiants aprendran a comunicar el que s'observa, així com les seves impressions
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i idees.

Aquest curs és molt recomanable com una base per al futur treball d'estudi en el disseny urbà.

CONTINGUTS 1: TEORIA

Part 1.- Què és el Disseny i el Desenvolupament Urbà? - Traduïnt els valors en disseny
Part 2.- Història de la Ciutat- Les forces que van donar forma a les nostres ciutats. Les ciutats antigues.
Part 3.- Canviar les ciutats dissenyant-ne de Noves - La utopia urbana
Part 4.- Canviar les ciutats pensant el el seu Creixement - El Centre, el barri i la Regió
Part 5.- Canviar les ciutats redissenyant-ne els seus centres - Renovació Urbana Integrada
Part 6.- Noves formes de veure-hi - Noves formes de Planificar - Smart City i l'Antropocè.

CONTINGUT 2: VISITES

A-. LLEIDA - El Medi ambient urbà i el desenvolupament de la ciutat
B-. LLEIDA - Els espais públics i la creació de llocs
     (En comú amb Introduction to projects I i Introduction to projects III)
C-. BARCELONA - Forma urbana i Ús urbà
     (En comú amb Introduction to projects I i Introduction to projects III)
D-. REUS
     (En comú amb Introduction to projects I i Introduction to projects III)

CONTINGUT 3: EXERCICIS

1. 1er EXERCICI: Observació de camp i Diagnòstic
2. 2n EXERCICI: Lloc naturals i Sistemes
3. 3a EXERCICI: els espais públics i creació de llocs
4. 4t EXERCICI: Forma urbana i ús urbà
5. 5è EXERCICI: Estudi de casos d'Anàlisi

CONTINGUT 4: EXERCICI FINAL

Exercici FINAL: Proposta d'un disseny de desenvolupament d'un ús mixt

CONTINGUT 5: LECTURA OBLIGATÒRIA

LES CIUTATS INVISIBLES. Italo Calvino. 1972. Editorial Siruela.

Eixos metodològics de l'assignatura

El professor explica al llarg del curs els conceptes teòrics de l'assignatura a través de classes magistrals.

En aquestes classes, s'exemplifica el contingut de la lliçó, mentre s'atenen els dubtes o es resoldre els casos
proposats pels estudiants.

Aquesta és la naturalesa de la matèria que la proporció de temps dedicat a les conferències se situa en el 60% i el
40% restant es dedica a sessions pràctiques i assignacions en els tallers.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

 

 

Mes Setmana Dia Contingut  

Setembre 1a  12 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs
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  13 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 1 2hs

 
2a

19 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 20 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 1 2hs

 

3a

26 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 
27 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 2

2hs

  

Octubre

4a

3 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 4 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 2 2hs

 6 ACTIVITY: VISIT - LLEIDA 4hs

 
5a

10 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 11 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 3 2hs

 6a 17 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

  18 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 3 2hs

 

7a

24 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 25 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 3 2hs

 26 ACTIVITY: VISIT - BARCELONA 8hs

 8a 31 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

Novembre
 9a

 7 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 8 1st Theory test + Individual assignments delivery 2hs

 
10a

 14 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 15 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 4 2hs

 
11a

21 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

  22 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 4 2hs

 
12a

28 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

  29 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 5 2hs

 

 

 

Desembre 13a  5 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 
14a

12 MASTERCLASS – URBAN CORE CONCEPTS 2hs

 13 TOPIC DISCUSSION – WORKSHOP ASSIGNMENT 5 2hs

 
15a

19 WORKSHOP –FINAL PAPER ASSIGNMENT 2hs

 20 WORKSHOP –FINAL PAPER ASSIGNMENT 2hs

Gener
 16a

 9 EXAMS 2hs

 10 2nd Theory test + Group Assignments Delivery 2hs

 
17a

 16 EXAMS 2hs

 17 FINAL PAPER ASSIGNMENT PRESENTATION 2hs

 

18a

23 TUTORIALS 2hs

  24 TUTORIALS 2hs
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19a

30 RECOVERY ASSIGNMENTS 2hs

  31 RECOVERY ASSIGNMENTS 2hs

Sistema d'avaluació

A-. debats de classe, tallers, tasques de grup i l'assistència a les visites: 10%

• Assistència (5%): Assistència activitats de classe i de grup
• Actitud (5%): participació en els debats a classe, actitud global, tallers i activitats paraescolars (conferències,
xerrades, visita a exposicions...)

B-. Avaluació teòrica i regulars: 65%

• 1r prova teoria (15%): Conceptes bàsics Urbà I + lliurament exercicis 1r a 3r
• 2a prova teoria (50%): conceptes bàsics Urban II + lliurament exercicis 4t i 5è i Treball Final

C-. Tasques del taller: 25%
Exercicis començats a desenvolupar a classe, treballats en grups o individualment:

• 1er exercici (5%): 4 h taller a classe
• 2on exercici (5%): 4 h taller a classe
• 3er exercici (5%): 4 h taller a classe
• 4rt exercici (5%): 4 h taller a classe
• 5è  exercici (5%): 4 h taller a classe

Bibliografia i recursos d'informació

MORRIS, A.E.J. Historia de la forma urbana. Desde sus orígenes hasta la Revolución Industrial. Barcelona:
Gustavo Gili,1992(1984). (Edición Original History of Urban Form. Before the Industrial Revolutions. London:
George Godwin Ltd., 1974)
PANERAI, Philippe. et al. Elementos de análisis urbano. Madrid: I.E.A.L., 1983.
PANERAI, Philippe R. Formas urbanas: De la manzana al bloque / Philippe R. Panerai; Jean Castex; Jean-
Charles Depaule. Barcelona: Gustavo Gili, 1986.
LYNCH, K. La imagen de la ciudad. Barcelona: Gustavo Gili, 1998.
SITTE, C. L´art de bâtir les villes. Paris: Éds. du Seuil, 1996.
HEGEMANN, W.; PEETS, E. The American Vitruvius; (edición española), Arte Civil, Barcelona: Caja de
Arquitectos - Gustavo Gili, 1992.
BRAUNFELS, W. Urbanismo occidental. Madrid: Alianza, 1983. (Alianza Forma, 37)
GRAVAGNUOLO, Benedetto. Historia del urbanismo en Europa 1750-1960. Madrid: Ediciones Akal, 1998.
BENEVOLO, Leonardo. Orígenes del Urbanismo Moderno. Madrid: Ed.Celeste.1992.
BENEVOLO, Leonardo et al. La proyectación de la ciudad moderna / Leonardo Benévolo, Tommaso Giura
Longo, Carlo Melograni. 3ª ed. - Barcelona: Gustavo Gili, 2000. (2-41/1969B)
ROSSENAU, H. La ciudad ideal. Madrid: Alianza Editorial, 1999. (Arte y Música).
SICA, Paolo. Historia del Urbanismo, Siglo XVII. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local,
1981.
SICA, Paolo. Historia del Urbanismo, Siglo XVIII. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local,
1981.
SICA, Paolo. Historia del Urbanismo, Siglo XIX. 2 vols. Madrid: Instituto de Estudios de Administración
Local, 1981.
SICA, Paolo. Historia del Urbanismo, Siglo XX. Madrid: Instituto de Estudios de Administración Local, 1981.
 SICA, Paolo. La imagen de la Ciudad. De Esparta a Las Vegas. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1977,
352 pp. (ed.original: La immagine della città da Sparta a Las Vegas, Bari, Laterza, 1970)
MERLIN, Pierre. Las nuevas ciudades. Barcelona: Editorial Laia, 1978. (Urbanismo/Papel 451).
COSTA, Alberto. La Historia y sus Ciudades, vol. 1 i 2. Barcelona: La Salle. Universitat Ramon Llull, 2007 i
2009.
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PETERS, Paulans. La Ciudad Peatonal.  Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1977
UNWIN, Raymond Sir. La práctica del urbanismo: Una introducción al arte de proyectar ciudades y barrios /
Sir Raymond Unwin; Prologo de Manuel de Sola-Morales i Rubio. Barcelona: Gustavo Gili, D.L. 1984. (2-
41/1182B)
STEIN, Clarence S. Toward new towns for America / Clarence S. Stein with an introduction by Lewis
Mumford. - Cambridge: MIT Press, 1989. (2-41/1169B)
COLLINS, George R. et al. El nacimiento del urbanismo moderno: Construcción de ciudades según
principios artísticos / George R. Collins, Christiane C.Collins, Camilo Sitte. - Barcelona: Gustavo Gili, (S. a.:
1980). (2-41/304B)
SOLÁ-MORALES RUBIÓ, Manuel de. Las formas de crecimiento urbano / Manuel de Solà-Morales i Rubió.
Barcelona: Edicions UPC, 1997.
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