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Ciutat i Urbanisme
El màster de Ciutat i Urbanisme forma a professionals diversos i responsables tècnics i polítics per actuar sobre la realitat cada
vegada més complexa de les ciutats. A més, aborda de manera integral la sostenibilitat urbana i el dret a la ciutat a partir d’una visió
transversal que fomenta el treball en equip i la construcció de ciutats més intel·ligents, obertes, col·laboratives i sostenibles.
Per què estudiar el màster en urbanisme de la UOC? El nou marc de les agendes mundials posa de manifest el reconeixement
internacional de l’urbanisme, el rol de les ciutats i la urgència del desplegament de mesures transversals que promoguin un
desenvolupament sostenible.
Actualment, hi ha temes que han guanyat un gran protagonisme: la sostenibilitat urbana, el transport i la mobilitat metropolitana, la
resiliència davant el canvi climàtic, l’espai públic, la gobernança local i la nova ciutadania, l’accés a l’habitatge, l’economia col·laborativa,
la seguretat i el conflicte o el turisme responsable. En aquest context, urgeixen polítiques públiques, instruments urbans i una
ciutadania activa, tots orientats a promoure un urbanisme que garanteixi el desenvolupament sostenible i el dret a la ciutat. Per això
es requereixen persones capaces de proposar, innovar i prendre decisions des d’una visió interdisciplinària.
Amb aquesta premissa, el màster oficial de Ciutat i Urbanisme, amb una perspectiva transversal i integral pròpia dels estudis urbans,
ofereix l’oportunitat de treballar en cadascuna de les disciplines del programa des de la seva transdisciplinaridad i a partir de situacions
reals de l’entorn de cada estudiant. Es tracta d’un màster d’urbanisme aplicat a la resolució de problemes, projectes i estudis de cas
sota la metodologia d’aprenentatge indagativa i la facilitat per l’ensenyament en línia.
Amb aquest màster pretenem transmetre coneixements tècnics comuns en professionals diversos i responsables polítics i socials,
però també una visió crítica de les realitats urbanes, criteris eticopolíticos que orientin la gestió de la ciutat, les polítiques i les
propostes d’intervenció; els marcs que ajudin a prendre decisions; els exemples que exposen maneres de fer, comunicar, negociar i
executar.
L’objectiu final és que el professional format a la UOC sigui capaç de treballar en equips multidisciplinaris promovent ciutats més
intel·ligents, és a dir, ciutats obertes, col·laboratives i sostenibles.

Competències

A qui va dirigit

•

El perfil preferent de l’estudiant és pluridisciplinari, provinent
dels àmbits de l’arquitectura, les enginyeries, l’administració
i la direcció d’empreses, l’Administració pública, l’economia,
el dret, les ciències polítiques, l’urbanisme, la sociologia,
l’antropologia, la geografia, la psicologia (social, comunitària,
de la ciutat o urbana) o les ciències ambientals.

•

•

•

•

Analitzar, avaluar i interrelacionar els diferents elements
i variables que componen les realitats urbanes, amb
criteris eticopolítics que orientin propostes d’intervenció,
el disseny de polítiques i la presa de decisions.
Exposar i argumentar, en un entorn pluridisciplinari i de
participació, idees pròpies relacionades amb la gestió de
la ciutat, els processos urbans i l’urbanisme, de manera
lògica i estructurada, i des d’una perspectiva integral i
transdisciplinària.
Incorporar en positiu propostes d’altres agents i col·lectius
que actuen en la gestió i construcció de la ciutat amb la
finalitat de promoure més participació i avançar en el
procés de presa de decisions.
Elaborar i gestionar amb èxit propostes o informes
dirigits a la resolució de problemes; projectes,
programes d’actuació, estratègies o polítiques urbanes,
que responguin de manera integral a les necessitats
emergents derivades dels canvis econòmics, socials i
culturals del context urbà actual.
Aprofitar de manera crítica les oportunitats que ofereix la
revolució digital per a l’elaboració de propostes dirigides
a la construcció de ciutats obertes, col·laboratives i
sostenibles.

Sortides professionals
•
•
•

Administració pública en l’àmbit de la gestió de la ciutat i
l’urbanisme, tant del quadre tècnic com polític.
Consultories privades, entitats o tercer sector que
gestionen, atenen o dissenyen solucions a problemes
inherents a les ciutats.
Recerca o docència que tenen com a focus les realitats
urbanes.
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Requisits d’accés

Programa acadèmic

Per accedir als estudis oficials de màster, és necessari tenir
un títol universitari oficial o la seva equivalència a l’estranger.
Els estudiants que no compleixin amb els requisits d’accés al
màster universitari, podran cursar les quatre matèries com a
oferta derivada, però no podran obtenir el títol del màster.

El títol de màster universitari de Ciutat i Urbanisme
consta de 60 crèdits ECTS repartits en 32 crèdits comuns
obligatoris (8 assignatures de 4 crèdits), 16 crèdits de
caràcter optatiu (4 assignatures de 4 crèdits), 6 crèdits 		
de caràcter pràctic i 6 crèdits de treball final de màster.

Equip docent
Jordi Borja
President del Comitè Acadèmic. Professor emèrit. Doctor
en Geografia i Història. Ha ocupat càrrecs directius a
l’Ajuntament de Barcelona i ha realitzat diverses consultories
tant a Europa com a l’Amèrica Llatina.
Mirela Fiori
Directora acadèmica. Professora titular. Doctora arquitecta i
urbanista. Representa a la UOC a la xarxa iTSUN-UN Habitat.
Forma part de l’equip editorial de la revista Urbs i del Comitè
de direcció del Congrés Internacional d’Internet, Dret i Política
(UOC).

Professors
Eduard J. Alvarez, Rosa Borge, Hug March Corbella, Ramón
Ribera Fumaz, Iván Serrano, Laura Solanilla Demestre, Josep
M. Tamarit i Pep Vivas Elias.

Professors col·laboradors
Xavier Anzano, Jacob Cirera, Marta Continente, Berenguer
Gangolells, Paco González, Quim Guitart, Mireia Hernández,
Mariela Iglesias, Marc Martí, Miguel Mayorga, Marc Montlleó,
Jordi Pascual, Pere Picorelli, José M. Subero, Roger Sunyer,
Santi Uzal, Vicens Valentín i Josep Xurigué.

Crèdits ECTS

Assignatures obligatòries
Matèria 01. Ciutats més intel·ligents i ciutadania
Transformacions urbanes
Govern local i innovació
Tecnopolítica, xarxes i ciutadania
Nova economia urbana

4
4
4
4

Matèria 02. Urbanisme per fer ciutat
Cap a un nou urbanisme
Urbanismes globals
Instruments per fer ciutat
Espai públic i ciutadania

4
4
4
4

Assignatures optatives
(l’estudiant ha d’escollir quatre
assignatures d’una mateixa matèria)
Matèria 03. Polítiques públiques i dret a la ciutat
Polítiques urbanes i innovació social
Drets culturals i mundialització
Habitatge i inclusió social
Ciutat, inseguretat i conflicte

4
4
4
4

Matèria 04. Ciutats i territoris sostenibles
Medi ambient i metabolisme urbà
Nous paradigmes de sostenibilitat urbana
Territori, infraestructures i serveis urbans
Transport i mobilitat sostenible

4
4
4
4

Pràctiques professionals externes (virtuals)

6

Projecte final de màster

6

Itineraris de titulació pròpia
Especialitzacions
Ciutats més intel·ligents i ciutadania
Urbanisme per fer ciutat
Polítiques públiques i dret a la ciutat
Ciutats i territoris sostenibles

16
16
16
16

Seus

BARCELONA
Rambla del Poblenou, 156
08018 Barcelona
Tel.: 93 481 72 72

SALT
Factoria Cultural Coma Cros
Carrer Sant Antoni, 1
17190 Salt
Tel.: 972 40 50 67

VALÈNCIA
Carrer de la Pau, 3
46003 València
Tel.: 96 348 66 48

LLEIDA
Carrer Canyeret, 12, 2a. planta
25007 Lleida
Tel.: 973 72 70 77

TERRASSA
Vapor Universitari de Terrassa
Carrer Colom, 114
08222 Terrassa
Tel.: 93 733 92 00

VILA-REAL
Biblioteca Universitària
del Coneixement
Avinguda Pío XII, 43
12540 Vila-real
Tel.: 964 54 72 44

PALMA
Carrer Ausiàs March, 11
07003 Palma
Tel. 971 65 86 11

TORTOSA
Carrer Alfara de Carles, 18
43500 Tortosa
Tel.: 977 58 80 66

MANRESA
Av de les Bases de Manresa, 1
08242 Manresa
Tel.: 93 877 50 75

MADRID
Plaza de las Cortes, 4
28014 Madrid
Tel.: 91 524 70 00

REUS
Carrer de l’Escorxador, 1
43202 Reus
Tel.: 977 33 80 08

SEVILLA
Calle Torneo, 32
41002 Sevilla
Tel.: 954 99 16 25

BOGOTÀ
Carrera 7 #73-47, oficina 801
110221 Bogotà
Colòmbia
Tel.: +57 1 7438091
+57 1 7438135
CIUTAT DE MÈXIC
Paseo de la Reforma, 265, piso 1
Col. Cuauhtémoc
06500 Ciutat de Mèxic
Tel.: + 52 (55) 55 114206 al 08

Totes les seus a seus.uoc.edu

-- Human Resources Excellence in Research (2018)
-- Premi d’excel·lència institucional (2016)
-- Premi a la Inclusió per les Malalties Rares (2016)
-- Premi Dona TIC (2016)
-- Esment d’honor en els Premis a l’Impacte en

l’Aprenentatge (2016)
-- Golden Orange Awards (2016)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Or) (2015)
-- Medalla d’Or de la Creu Roja (2015)
-- Premi a l’impacte en l’Aprenentatge (Plata) (2014)
-- Premi LTI App Bounty (2013)
-- Telefónica Ability Awards (2012)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Bronze) (2011)
-- Premi IGC a la Innovació Digital (2010)
-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Leadership) (2009)
-- Center of Excellence del New Mitjana Consortium
(NMC) (2009)

-- Premi a l’Impacte en l’Aprenentatge (Or) (2008)
-- Premi Nacional de Telecomunicacions de la Generalitat
de Catalunya (2005)

-- Centre d’Excel·lència de SUN (2003)
-- Premi ICDE d’Excel·lència (2001)
-- Premi WITSA (2000)
-- Premi Bangemann Challenge (1997)

Consulta l’oferta formativa de la UOC
estudis.uoc.edu
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