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COMPETÈNCIES

• Capacitat crítica, d’anàlisi i  síntesi
• Comunicació oral i escrita en la llengua materna
• Domini d’una llengua estrangera.
• Utilització de les TIC en el context professional i capacitat de gestió de la informació
• Coneixement d’altres cultures i costums
• Aprenentatge autònom i adaptació a situacions noves
• 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

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

• Analitzar i avaluar els problemes i necessitats socials presents en la societat.
• Familiaritzar-se amb els nous fenòmens i escenaris en els que es pugui realitzar 

algun tipus d’intervenció social.
• Utilitzar el coneixement de les millors pràctiques per revisar i actualitzar els propis 

coneixements.



OBJECTIUS

• 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 cultuals 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.  

CONTINGUTS

Tema 1.- La ciutat, una realitat amb passat, present i futur.
Definició del que és urbà. Com s’estudia la ciutat. Fonts d’informació. Breu història de la 
urbanització.

Tema 2.- Ciutat i territori
El paper de la ciutat en el territori. Interaccions. Ciutat i desenvolupament social.

Tema 3.- Formes i funcions en l’espai urbà
L’espai  intern  de  la  ciutat.  La  construcció  i  reconstrucció  de  l’espai  urbà.  Els  plans 
d’urbanisme. La morfologia urbana. Les funcions urbanes i els espais de la ciutat.

Tema 4.- Convergències i divergències socials en l’espai urbà
La  població  urbana.  Segregació  i  marginació  socials.  Elements  per  a  la  convivència. 
Immigració i espai urbà. Problemes urbans. 

Tema 5.- La imatge de la ciutat.
Imatges de la ciutat, la seva configuració i les implicacions en l’ús personal i col·lectiu de 
l’espai urbà. De la ciutat que es vol vendre a la ciutat que realment és?

METODOLOGIA

Activitats presencials 40%:
• Classes magistrals amb suport de les noves tecnologies
• Anàlisi i discussió de problemes urbans
• Exposicions públiques: teòriques, de treballs individuals o de grup
• Projecció i debats de pel·lícules 
• Tutories individuals i grupals



Activitats no presencials 60%:
• Lectura i anàlisi de textos.
• Realització de treballs individuals
• Preparació d’exposicions
• Recerca d’informació bibliogràfica
• Realització de la carpeta d’aprenentatge
• Estudi i preparació d’un examen escrit

AVALUACIÓ

• Coavaluació dels treballs en grup (10%)
• Carpeta d’aprenentatge (15%)
• Exposicions orals dels treballs en grup (25%)
• Comentaris i petits treballs individuals (25%)
• Prova 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%.
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

Tema MODALITAT DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

 1 

La ciutat, una 
realitat amb pas-
sat, present i fu-
tur.

Pres. Exposició teòrica dels 
continguts.

Facilitar informació so-
bre el tema. Despertar 

esperit crític

Preparació i exposició de 
continguts.

Indicar lectures i orientar a 
la reflexió

Reflexió sobre els contin-
guts, participació activa 
mitjançant preguntes a 

classe

Pres. Debat Reforçar la capacitat 
d’argumentació

Dirigir el debat a partir de 
preguntes i de plantejar 

supòsits

Participació activa en el de-
bat

15% sobre el to-
tal de l’avaluació 

en l’apartat de 
referència

No pres Realitzar lectures i elabo-
rar una reflexió escrita

Desenvolupar la capaci-
tat crítica i expositiva a 
partir de la lectura de 

documents teòrics

Guiar a través de tutories 
en petit grup

Treball en petit grup, redac-
tant un text sobre els con-

tinguts del tema.

10% sobre el to-
tal de l’avaluació 

de treballs en 
grup

25% de la coava-
luació dels tre-
balls en grup

2

Ciutat i territori

Pres. Exposició teòrica dels 
continguts

Iniciar sobre un treball 
amb ús de les TIC

Facilitar informació so-
bre el tema.

Plantejar problemes so-
bre desigualtats en el 

món en relació a la ciu-
tat

Preparació i exposició de 
continguts.

Indicar lectures i orientar a 
la reflexió

Reflexió sobre els contin-
guts, participació activa 
mitjançant preguntes a 

classe

Pres. Debat sobre lectures 
breus

Argumentar sobre fonts 
d’ informació sovint poc 
utilitzades en relació a 

la ciutat

Dirigir el debat a partir de 
preguntes

Participació activa en el de-
bat

20% sobre el to-
tal de l’avaluació 

en l’apartat de 
referència

No pres Realitzar un treball en 
grup sobre la urbanització 
de comarques catalanes

Treballar les TIC.

Aprofundir sobre la re-
cerca de dades i la refle-

xió dels resultats 

Guiar a través de tutories 
en petit grup

Utilitzar Internet i fulls de 
càlcul. Elaborar un petit in-

forme escrit

25% sobre el to-
tal de l’avaluació 

de treballs en 
grup



Tema MODALITAT DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

25% de la coava-
luació dels tre-
balls en grup

3

Formes i funci-
ons en l’espai 

urbà

Pres. Exposició teòrica dels 
continguts

Iniciar als alumnes en un 
treball d’observació

Facilitar informació so-
bre el tema.

Treballar la capacitat 
d’observació i de refle-

xió

Preparació i exposició de 
continguts.

Indicar lectures i orientar a 
la reflexió

Reflexió sobre els contin-
guts, participació activa 
mitjançant preguntes a 

classe

Pres. Fòrum sobre imatges ur-
banes per part dels alum-

nes i del professor

Reflexions sobre dife-
rents entorns urbans a 
partir de les formes i de 

les funcions que s’hi 
desenvolupen

Preparar el fòrum i el ma-
terial necessari

Presentar les observacions 
realitzades mitjançant les 

TIC

25% sobre el to-
tal de l’avaluació 

en l’apartat de 
referència

25% de la coava-
luació dels tre-
balls en grup

No pres Excursió urbana en petits 
grups de 2 o 3 persones

Treballar l’habilitat d’ob-
servar i analitzar en-

torns urbans

Guiar a través de tutories 
en petit grup

Fotografiar entorns urbans 
amb criteri, omplir un qua-
dre preestablert sobre els 

continguts de la ciutat

20% sobre el  to-
tal de l‘avaluació 

de treballs en 
grup

4

Convergències i 
divergències so-
cials en l’espai 

urbà

Pres. Exposició teòrica dels 
continguts

Guiar als alumnes en un 
treball d’observació

Facilitar informació so-
bre el tema.

Treballar la capacitat 
d’observació i de refle-

xió

Preparació i exposició de 
continguts.

Indicar lectures i orientar a 
la reflexió

Reflexió sobre els contin-
guts, participació activa 
mitjançant preguntes a 

classe

Pres. Exposició i debat sobre 
lectures, anàlisi de casos 

Analitzar la realitat soci-
al urbana a partir de 

l’anàlisi dels contrastos 
en els elements urbans

Treballar la capacitat 
d’observació i de refle-

xió

Preparar als alumnes en la 
realització de l’anàlisi de 

l’entorn social urbà

Tutories en petit grup

Elaborar un informe indivi-
dual de reflexions a l’entorn 

de la temàtica tractada

25% sobre el to-
tal de l’avaluació 

en l’apartat de 
referència



Tema MODALITAT DESCRIPCIÓ OBJECTIUS TASQUES PROFESSOR/A TASQUES ALUMNES RECOMANACIONS % AVALUACIÓ

No pres
Lectures de textos refe-

rents al tema

Excursió urbana en grups 
petits

Treballar l’habilitat d’ob-
servar i analitzar en-

torns urbans

Preparar els materials ne-
cessaris per a les lectures i 

l’excursió urbana

Guiar a través de tutories 
en petit grup

Elaborar arguments per a la 
presentació a classe

Observar i analitzar entorns 
urbans

25% sobre el  to-
tal de l‘avaluació 

de treballs en 
grup 

25% de la coava-
luació dels tre-
balls en grup

5

La imatge de la 
ciutat.

Pres. Exposició teòrica dels 
continguts

Guiar als alumnes en un 
treball d’observació

Facilitar informació so-
bre el tema.

Treballar la capacitat 
d’observació i de refle-

xió

Preparació i exposició de 
continguts.

Indicar lectures i orientar a 
la reflexió

Reflexió sobre els contin-
guts, participació activa 
mitjançant preguntes a 

classe

Pres. Activitat de percepció

Debat sobre la percepció 
de l’espai

Contrastar les diferènci-
es en la percepció de 

les persones

Preparar als alumnes en la 
realització de la percepció 

de l’entorn social urbà

Tutories en petit grup

Realització de pràctiques de 
percepció a l’aula

Argumentar les pròpies visi-
ons de l’entorn urbà

15% sobre el to-
tal de l’avaluació 

en l’apartat de 
referència

No pres
Realitzar lectures de con-

tingut teòric
Documentar-se sobre 
els elements de la per-

cepció

Preparació de les lectures 
dels alumnes. 

Tutories individuals o en 
petit grup

Obtenir informació sobre 
els continguts del tema

Realitzar una reflexió escri-
ta en petit grup

20% sobre el  to-
tal de l‘avaluació 

de treballs en 
grup

Presencial
Avaluació escrita Valorar els aprenentat-

ges
Avaluar les respostes dels 

alumnes
Estudiar el material recollit 
durant  el desenvolupament 

de la matèria

25% sobre el to-
tal de l’avaluació

Presencial
Entrega de la carpeta d’a-

prenentatge
Valorar la realització de 

la carpeta
Avaluar els processos d’ad-
quisició de coneixements i 

de competències

Finalitzar la carpeta d’apre-
nentatge i preparar-la per a 

la seva entrega

15% sobre el 
tota de l’avalua-

ció


