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Informació general de l'assignatura

Denominació GEOGRAFIA URBANA

Codi 101729

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

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Treball Social 2 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

1.8 4.2

Nombre de
grups

1 1

Coordinació DOMINGO COLL, JORDI

Departament/s GEOGRAFIA I SOCIOLOGIA

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

La distrubució de la càrrega docent s'adapta a la realitat imposada per la pandèmia del
COVID19.. 
Les classes presencials es realitzaran en format virtual mitjançant l'eina de
videoconferències el campus virtual de la UdL. 
Els percentatges que es presenten a continuació són orientatius. 
40% dels crèdits ECTS presencials 
Lliçó magistral 40%, 
Pràctiques a l'aula 20% 
Treball individual i/o en equip 25% 
Tutoria en petit grup o individual 15% 
60% dels crèdits no presencials 
Estudis dels continguts teòrics i pràctics: 40% 
Lectures de textos i elaboració de tasques vinculades 20% 
Preparació d'activitats orals i/o escrites individuals o en equip: 30% 
Aprenentatge autònom i gestió de la informació: 10% 

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Distribució de crèdits La ciutat com espai social: 4 
Anàlisi de l'entorn urbà: 2 
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


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

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

DOMINGO COLL, JORDI jordi.domingo@udl.cat 6

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer i comprendre els elements que configuren l’espai urbà
Conèixer i comprendre els processos urbans en el territori
Conèixer i comprendre els processos de creació i transformació de l’espai urbà
Conèixer i comprendre la segregació social i econòmica en l’espai urbà
Conèixer i comprendre diferents contextos culturals que es produeixen en la ciutat.
Tenir la capacitat d’analitzar l’ús de l’espai i el temps en la vida quotidiana i la seva relació amb l’espai urbà
Conèixer i analitzar les diferents fonts d’informació per a l’estudi de l’espai urbà
Aplicar amb eficàcia la lectura i el comentari crític de textos relacionats amb la Geografia Urbana
Treballar amb eficàcia la lectura i comprensió de textos en llengües estrangeres.
Resoldre en equip feines d’estudi de continguts.
Incorporar les innovacions tecnològiques per a realitzar anàlisis de la realitat social
Incorporar amb sentit crític les observacions i anàlisis de l’entorn socioespacial.

 

Competències

CG1: Desenvolupar capacitat crítica, d’anàlisi i síntesi

CG6: Adquirir coneixement d’altres cultures i costums

CG7: Exercir un aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves

CT1: Implementar la comunicació oral i escrita en la llengua materna

CT2: Adquirir el domini d’una llengua estrangera.

CT3: Utilitzarles TIC en el context professional i capacitat de gestió de la informació

CT4: Afavorir el respecte als drets fonamentals d’igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i
als valors propis d’una cultura de pau i de valors democràtics

CE2: Conèixer els referents de les ciències humanes i socials que aporten al treball social elements de comprensió
de la realitat social.

CE6: Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents en la societat.

CE13: Familiaritzar-se amb els nous fenòmens i escenaris en els que es pugui realitzar algun tipus d’intervenció
social.

CE14: Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per revisar i actualitzar els propis coneixements.

Continguts fonamentals de l'assignatura

El curs s'estructura en quatre temes fent una atenció especial en els aspectes socials de l'entorn urbà.
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1.- Introducció

      1.1.- Definint la ciutat

      1.2.- L’estudi de la ciutat i el Treball Social

2.- L’espai social de la ciutat

      2.1- divisió social i segregació urbana

      2.2.- marginació, exclusió i victimització de l’espai

      2.3.- la percepció i l’ús de l’espai

3.- Les formes urbanes

       3.1.- el temps i els indicadors morfològics

       3.2.- els espais morfològics de la ciutat

4.- Les funcions urbanes

      4.1.- els espais funcionals

      4.2.- ciutat i territori

 

 

 

Eixos metodològics de l'assignatura

La situació que ha creat la pandèmia obliga a realitzar les classes en format virtual. Aquest fet obligat a un canvi
de metodologia docent.

Les sessions combinaran la presentació de material i la discussió crítica amb la participació activa dels alumnes. I
els aspectes tòrics de l'assignatura es reforçaran amb sessions pràctiques d'exposició i anàlisi de materials
elaborats pels propis alumnes de manera individual o col·lectiva. L'assignatura es desenvolupa seguint aquests
criteris.

Activitats presencials 40%:

Classes magistrals amb suport de les noves tecnologies
Anàlisi i discussió de problemes urbans
Exposicions públiques de treballs individuals o de grup
Tutories individuals i grupals

Activitats no presencials 60%:

Lectura i anàlisi de textos.
Realització de treballs individuals i en grup
Preparació d’exposicions
Recerca d’informació bibliogràfica
Desenvolupament individual d'un tema

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura
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El desenvolupament de l'assignatura combinarà les sessions realitzades mitjançan l'eina de videoconferència del
campus virtual i un conjunt d'activitats pràctiques adaptades a cada moment concret de la prevenció contra la
pandèmmia. 

L'exposició de cadascun dels temes comportarà l'aportació de les experiències de l'alumnat i un conjunt de
reflexions -individuals o col·lectives- sobre els continguts exposats

 

Sistema d'avaluació

L'avaluació es realitzarà a partir de tres elements principals:

- entrega de petits treballs, individuals o en grup, relacionats amb cadascun dels temes de l'assignatura

- comentaris de diferents materials gràfics (fotografies, pel·lícules, escrits, etc.)

- una reflexió individual, documentada bibliogràficament.

Un petit treball col·lectiu per cada tema s'avaluarà justificadament per part dels alumnes.

Els percentatges sobre el total de la nota queda de la manera següent:

Coavaluació dels treballs en grup (25%)
Exposicions orals dels treballs en grup (25%)
Comentaris i petits treballs individuals (25%)
Reflexió individual i documentada escrita (25%)

Per superar la matèria cal superar cadascuna de les parts de l’avaluació.

La assignació de crèdits ECTS es orientativa i es poden produir variacions de fins a un 20%.

 

Bibliografia i recursos d'informació

AMERIGO, M. (1995): Satisfacción residencial. Un análisis psicológico de la vivienda y su entorno. Alianza
Ed. Madrid.
BAYLLI, A. (1977): La percepción del espacio urbano. IEAL. Madrid. 1979
BEAUJEU-GARNIER, J. (1980): Geographie urbaine. Armand Colin. Paris.
BETTIN, G. (1979): Los sociólogos de la ciudad. Ed. Gustavo Gili. Barcelona. 1982
BOIRA, J. V.; RQUES, P.; SOUTO, X. M. (1994): Espacio subjetivo y Geografía. Ed. Nau Llibres. Valencia
BORJA,J.; CASTELLS, M. (1997): Local y global. La gestión de las ciudades en la era de la información.
Ed. Taurus. Madrid
BOSQUE SENDRA, J. CASTRO, C. de; DIAZ, M. A.; ESCOBAR, F. J. (1992): Prácticas de geografía de la
percepción y de la actividad cotidiana. Oikos Tau. Vilassar de Mar.
CAPEL, H. (2002): La morfología de las ciudades. Ed. El Serbal. Barcelona.
CARRERAS, C; GARCIA BALLESTEROS, A. (2006): “La geografía urbana” a
CARRERAS, C. (dir) (1993): Geografia General dels Països Catalans. Ed. Enciclopèdia Catalana.
Barcelona. Vol. 4.
CARRERAS, C. (1988): “Paisaje urbano y novela” en Estudios Geográficos nº 191. Madrid. Págs. 165 a
187.
CARTER, H. (1987): El estudio de la geografía urbana. Ed. IEAL. Madrid.
CASTRO, C. De (1997): La geografía de la vida cotidiana. Ed. El Serbal. Barcelona
CORPAS, Mª C.; GARCÍA, D. (1999): La ciudad y el urbanismo desde una perspectiva de Género: el uso
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ESTEBANEZ, J. (1992): “Los espacios urbanos” a PUYOL, R.; ESTEBANEZ, J.;
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