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COMPETÈNCIES

• Capacitat crítica, d'anàlisi, de síntesi, d'organització i de planificació.
• Comunicació oral i escrita, en la llengua materna i una llengua estrangera, utilitza-

ció de les TIC en el context professional i capacitat per a la selecció, gestió del co-
neixement i de la informació.

• Compromís ètic, respecte als drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, la 
promoció dels drets humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors de-
mocràtics; d'assumir el compromís de desenvolupament personal i professional 
amb un mateix i la comunitat.

OBJECTIUS

• Conèixer i comprendre els elements que configuren l'espai social.
• Conèixer i comprendre diferents contextos socials al llarg de la història.
• Conèixer i comprendre diferents contextos culturals.
• Aplicar amb eficàcia la lectura i el comentari crític de textos relacionats amb la Geo-

grafia, la Història i les Ciències Socials.



• Treballar amb eficàcia la lectura i la comprensió de textos en llengües estrangeres.
• Resoldre en equip tasques d'estudi de continguts.
• Incorporar les innovacions tecnològiques per realitzar anàlisis de la realitat social.
• Incorporar, amb sentit crític, les observacions i anàlisis de l'entorn socioespacial.
• Utilitzar les TIC en l'àmbit d'estudi de la matèria.
• Expressar-se correctament de manera oral i escrita.

CONTINGUTS

HISTÒRIA
TEMA 1. CREIXEMENT DEMOGRÀFIC I SUBSISTÈNCIA

1.1.El creixement de la població mundial. Introducció a la demografia històrica: con-
ceptes bàsics i eines d’anàlisi. Les teories del creixement: el model de la transició 
demogràfica. Tendències i projeccions. 

1.2.El pensament demogràfic. El debat actual sobre el creixement: neomalthusians i 
antineomalthusians.

1.3.Les crisis alimentàries en la Història. Conceptes bàsics i models explicatius. 
1.4.La fam avui. El debat sobre les causes de la fam.

TEMA 2. MIGRACIONS I SOCIETAT MULTICULTURAL

2.1Història de les migracions. Grans moviments migratoris de la Història.
2.2Teories explicatives dels fluxos migratoris. 
2.3Identitat, ciutadania i exclusió social. Raça, racisme i xenofòbia.
2.4Multiculturalitat i interculturalitat.

GEOGRAFIA
2. INTRODUCCIÓ

2.1.La necessitat del coneixement dels processos de segregació social urbana en el 
marc dels estudis d’educació i treball social

2.2. Introducció al concepte de segregació social urbana
2.2.1. Les primeres aproximacions, l’escola de Chicago
2.2.2. Les bases de la segregació residencial

2.2.2.1. Estatus socio-econòmic
2.2.2.2. Estil de vida
2.2.2.3. Diferència ètnica

3. ELS QUE VAREN PERDRE
3.1.El barraquisme
3.2.Els polígons d’habitatge
3.3. El ghetto

4. ELS QUE VAREN GUANYAR
4.1.El paradís als afores: una caseta i un jardinet
4.2.Gentrificació i elitització
4.3.Les urbanitzacions tancades

5. SÍNTESI: COMPRENENT LA SEGREGACIÓ SOCIAL URBANA



METODOLOGIA

HISTÒRIA
Pràctica 1
Com interpretar una piràmide d’edat? 

• El professor explicarà què és una piràmide d’edat i com interpretar-la.
• Els estudiants es reuniran en grups de quatre i realitzaran un treball d’interpretació 

d’una piràmide d’edat (corresponent a un segment social, a una ciutat, o un estat) 
que el professor haurà distribuït entre els grups d’acord amb un qüestionari previ. 
Els estudiants cercaran per Internet la informació sobre la història recent del grup 
social, ciutat o país representat necessària per a interpretar correctament les for-
mes i especificitats que presenta la piràmide. 

• En una altra sessió, els grups de treball exposaran breument l’anàlisi realitzada a la  
resta de companys. L’exposició s’acompanyarà d’una projecció de la piràmide d’e-
dat i tindrà una durada màxima de 7 minuts.

*Cal portar ordinador portàtil a l’aula

Pràctica 2
Treball monogràfic sobre una crisi alimentària (20 % del bloc d’Història)

Desenvolupament de la pràctica:

• El professor proposarà una relació de fams patides durant els darrers 150 anys en 
diverses regions del planeta.

• Els estudiants es reuniran en grups de quatre i escolliran una d’aquets episodis de 
crisi alimentària per a treballar-la. 

• El treball consistirà en:
o Cercar a Internet: a) informació documental, estadística i gràfica rellevant i fi -

able relativa a l’episodi de crisi alimentària; b) imatges sobre els efectes i  
conseqüències de la fam sobre la població i el territori; c) notícies aparegu-
des a la premsa sobre la mateixa; d) autors i bibliografia (estudis) referents a 
l’episodi.

o Visualització a través de google maps de l’àrea/regió afectada per la fam. 
o Elaborar un treball monogràfic sobre la fam a partir del guió - qüestionari que 

distribuirà el professor. El treball tindrà una extensió màxima de 4 pàgines 
(sense comptar amb la caràtula), lletra Times New Roman 12 p., interlineat 
1,5, i  es lliurarà al professor en el termini acordat (després de l’exposició 
oral).

o Exposar oralment i de manera sintètica els resultats de la recerca a la resta 
de companys de la  classe.  L’exposició  s’acompanyarà  d’una presentació 
power point i tindrà una durada màxima de 10 minuts.

Requisit: cal portar ordinador portàtil a l’aula

Criteris de correcció:

• Actitud positiva dels estudiants en el treball en grup a la classe pràctica (15 %)
• Cerca i selecció de la informació, documentació i bibliografia (25 %)



• Capacitat d’anàlisi i síntesi de la informació (25 %)
• Estructura, presentació i redactat del treball (20 %)
• Presentació oral del treball (15 %)

Pràctica 3
Estudi de cas sobre el fenomen de la immigració en una vila/ciutat de Catalunya (30 
% del bloc d’Història)

Desenvolupament de la pràctica:

• Els estudiants es reuniran en grups de quatre i escolliran una vila o ciutat catalana 
on el fenomen migratori ha estat rellevant durant els darrers anys. 

• El treball consistirà en:
o Cercar a Internet: a) informació documental sobre el fenomen migratori a la 

vila o ciutat escollida d’acord amb el guió – qüestionari de temes que propor-
cionarà el professor; b) informació gràfica i estadística sobre aspectes diver-
sos relatius a la immigració en el municipi escollit; c) autors i bibliografia (es-
tudis) que hagin tractat el fenomen; d) notícies a la premsa local o general  
sobre problemes o incidències generades pel fenomen migratori a la vila o 
ciutat objecte d’estudi.

o A partir d’aquesta informació, els estudiants elaboraran un treball monogràfic 
sobre el fenomen migratori, seguint l’estructura del guió – qüestionari  que 
els hi haurà proporcionat el professor. El treball, d’anàlisi i síntesi, tindrà una 
extensió màxima de 12 pàgines de text (sense comptar amb la caràtula, els 
gràfics, les estadístiques i les il·lustracions), lletra Times New Roman 12 p., 
interlineat 1,5, i es lliurarà al professor en el termini acordat. En cap cas el 
treball, incloses les gràfiques, il·lustracions i estadístiques que l’acompanyin, 
superarà les 30 pàgines.

Requisit: cal portar ordinador portàtil a l’aula

Criteris de correcció:

• Actitud positiva dels estudiants en el treball en grup a la classe pràctica (15 %)
• Cerca i selecció de la informació, documentació i bibliografia (25 %)
• Capacitat d’anàlisi i síntesi de la informació (25 %)
• Estructura, presentació i redactat del treball (20 %)
• Presentació oral del treball (15 %)



GEOGRAFIA
Pràctica 1
Reconeixement de trames urbanes amb Googlemaps (20% del bloc de geografia)
Amb aquesta pràctica s’introduirà als estudiants de Treball Social i Educació Social a 
l’estudi de la morfologia urbana y d’algunes de les trames que considerem que és 
important que coneguin per al bon desenvolupament de la seva feina en l’hora de fer 
anàlisis y proposar mesures per pal·liar problemes socials.

Instruccions per fer la pràctica:
1. Després d’una estona d’entrenament en el reconeixement de trames urba-

nes a l’aula amb el professor, cada grup de estudiants buscarà uns quants 
exemples, trets de diferents ciutats, de cada tipus de trama treballada (barri 
de barraques, polígon d’habitatge, barri suburbà de classe mitjana-alta, ur-
banització tancada) amb l’ajuda de Googlemaps i Googlestreetview.

2. Després explicarà per escrit la seva localització a la ciutat y de quin tipus de 
zones i infraestructures està rodejat.

Criteris de correcció:
• Cerca de diferents tipus de trama 30%
• Presentació dels diferents tipus de trama 20%
• Breu anàlisi 30%
• Cerca i utilització de bibliografia especialitzada 20%

Pràctica 2
Anàlisi del film: La Haine (20% del bloc de geografia)
Amb aquesta pràctica es vol aprofundir en els problemes relacionats amb els polígons 
d’habitatge a partir de l’anàlisi del film La haine(MathieuKassovitz, França, 1995), que 
narra la història d’un grup de tres joves que viuen en un barri d’habitatge social de la 
banlieuede Paris.

Instruccions per fer la pràctica:
1. Es veurà la pel·lícula a l’aula.
2. Els estudiants es reuniran en grups de 4 i discutiran sobre les preguntes se-

güents:
-De quin origen són els joves que protagonitzen la pel·lícula?
-En quin tipus de barri viuen?
-On creieu que està situat?
-Explica les característiques físiques i morfològiques del barri, explica també 
les dels apartaments del barri que es veuen a la pel·lícula.
-Quin tipus de família tenen cadascun dels protagonistes?
-Quins tipus de problemes socials pateixen els joves que surten a la pel·lícu-
la?
-Que es desprèn de la conversa que té l’Hubert amb la seva mare?
-Explica qualsevol cosa relacionada amb l’assignatura que t’hagi cridat l’a-
tenció.

3. Es farà un debat a classe que començarà amb la resposta a aquestes pre-
guntes i que ha de servir per aprofundir una mica més en el coneixement 
dels polígons d’habitatge.

4. Cada grup presentarà un breu treball amb respostes a les preguntes plante-
jades per la pel·lícula i d’altres sobre el polígons d’habitatge, amb l’ajut de la 
bibliografia que buscarà.



Criteris de correcció:
• Respostes al qüestionari 20%
• Participació al debat 20%
• Cerca de bibliografia especialitzada 20%
• Exercici de síntesi 30%
• Utilització de la bibliografia especialitzada 10%

Pràctica 3
Collage dels paisatges de la segregació urbana (25% del bloc de geografia)
Amb aquesta pràctica es pretén que els estudiants coneguin de primera mà i trepitjant el 
terreny cadascun dels tipus d’espais segregats sobre els que hem treballat en aquest 
curs.

Instruccions per fer la pràctica:
1. Cada grup de quatre estudiants visitarà almenys cinc dels sis tipus d’espais 

segregats sobre els que hem treballat en el curs i en farà un reportatge foto-
gràfic. És important que es visitin diferents localitats de Catalunya, pel que 
es demana que els grups estiguin barrejats.

2. Es georeferenciarà cadascuna de les fotos a fi de veure en quines zones de 
la ciutat podem trobar cada tipus d’espai.

Criteris de correcció:
• Diversitat i amplitud de la mostra 30%
• Reportatge fotogràfic 20%
• Georeferenciació 40%
• Presentació en públic 20%

Práctica 4
Coneixent la ciutat dual: Los Angeles / New York (35% del bloc de geografia)
Amb aquesta pràctica es pretén que els estudiants vegin els efectes espacials de la 
dualització a les ciutats a través de dos dels exemples paradigmàtics de ciutats duals, 
Nova York i Los Ángeles amb l’ajut de l’aplicació MappingAmerica: Every City,  
EveryBlock, que cartografia informació estadística del CensusBureau's American 
CommunitySurvey, i de Googlemaps i Googlestreetview.

Instruccions per fer la pràctica:
1. El professor explicarà a classe el concepte de ciutat dual, sobre la qual els 

estudiants ja hauran llegit un text.
2. Amb l’ajut del professor, cada grup d’estudiants triarà una de les dues ciutats 

assenyalades y, dins de la ciutat triada, una zona (d’entre 3 i 4 censustracts) 
sobre la qual treballaran i en la qual s’intueixi la competència per l’espai in-
herent a la ciutat dual

3. Extreure la informació estadística que trobem en cadascun dels censustracts 
en els diferents mapes, sobretot en els següents, encara que es pot utilitzar 
la resta:
-Racial/ethnicdistribution (distribució racial/ètnica)
-Householdincomedistribution (distribució dels ingressos de les llars)
-Median home value (valor mitjà de les llars)
-Medianmonthly rent (mitjana mensual dels lloguers)
-Master’sdegree or higher (estudis de màster o superiors)

4. Visitar aquestes zones amb l’ajut de Googlestreetview.



5. Fer un breu assaig extraient-ne les conclusions.

Criteris de correcció:
• Idoneïtat de l’elecció de la zona a estudiar 10%
• Presentació de la informació estad 20%
• Anàlisi de les dades 30%
• Apèndix cartogràfic 20%
• Cerca i utilització de bibliografia especialitzada 20%

AVALUACIÓ

HISTÒRIA
• 2 pràctiques amb diferent pes en la nota (50 %)
• 1 prova escrita (50 %)
• L’assistència a classe comptarà per millorar la nota resultant.

GEOGRAFIA
4 pràctiques amb diferent pes en la nota

GENERAL
Es farà la mitjana de la nota d’Història i de la de Geografia.

Cal haver fet totes les pràctiques per poder ser avaluat

PES DE CADASCUNA DE LES PRÀCTIQUES EN EL CONJUNT DE L’ASSIGNATURA

Pràctica 2 d’Història 10%
Pràctica 3 d’Història 15%
Prova escrita d’Història 25%
Pràctica 1 de Geografia 10%
Pràctica 2 de Geografia 10%
Pràctica 3 de Geografia 12%
Pràctica 4 de Geografia 18%
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CRONOGRAMA: ACTIVITATS D’APRENENTATGE

HISTÒRIA
Setmana Dates Grup Tema Temari Objectius Metodologia

1

06-feb.

Gran

 Presentació  del  funcionament 
del  bloc  d’Història  de 
l’assignatura:  objectius, 
funcionament i avaluació

  

06-feb.

Gran

1

1.1  El  creixement  de  la 
població  mundial.  Les  teories 
del creixement. 

Conèixer les principals eines i 
marcs  conceptuals  emprats 
per  les  ciències  humanes  i 
socials  en  l’anàlisi 
demogràfic, econòmic i social 
del món actual.

Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 
textos.

07-feb.

Gran

1.1  El  creixement  de  la 
població  mundial.  Les  teories 
del creixement.

Conèixer les principals eines i 
marcs  conceptuals  emprats 
per  les  ciències  humanes  i 
socials  en  l’anàlisi 
demogràfic, econòmic i social 
del món actual.

Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 
textos.

07-feb.
Mitjà

Pràctica   1:   Com  interpretar 
una piràmide d’edat?

Veure  explicació  de  la 
pràctica

Veure explicació de la pràctica

2

13-feb.

Mitjà

1 Pràctica   1:   Com  interpretar 
una piràmide d’edat?

Veure  explicació  de  la 
pràctica

Veure explicació de la pràctica

13-feb.

Gran

1.2  El  pensament demogràfic. 
El  debat  actual  sobre  el 
creixement

Conèixer els principals debats 
científics  existents  sobre  els 
grans processos demogràfics, 
socials  i  econòmics  de  la 
història  recent  de  la 
humanitat.

Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 
textos.

14-feb.

Gran
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socials  i  econòmics  de  la 
història  recent  de  la 
humanitat.
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orals
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20-feb. Gran 1.3 Les crisis alimentàries en la Conèixer les principals eines i Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 



Història.  Conceptes  bàsics  i 
models explicatius

marcs  conceptuals  emprats 
per  les  ciències  humanes  i 
socials  en  l’anàlisi 
demogràfic, econòmic i social 
del món actual.

textos.

21-feb.

Gran

1.3 Les crisis alimentàries en la 
Història.  Conceptes  bàsics  i 
models explicatius

Conèixer les principals eines i 
marcs  conceptuals  emprats 
per  les  ciències  humanes  i 
socials  en  l’anàlisi 
demogràfic, econòmic i social 
del món actual.

Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 
textos.

21-feb.
Mitjà

Pràctica  2: Treball monogràfic 
sobre una crisi alimentària

Veure  explicació  de  la 
pràctica

Veure explicació de la pràctica

4

27-feb. Mitjà

1

Pràctica  2: Treball monogràfic 
sobre una crisi alimentària

Veure  explicació  de  la 
pràctica

Veure explicació de la pràctica

27-feb.

Gran

1.4 La fam avui. El debat sobre 
les causes de la fam.

Conèixer els principals debats 
científics  existents  sobre  els 
grans processos demogràfics, 
socials  i  econòmics  de  la 
història  recent  de  la 
humanitat.

Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 
textos.

28-feb.

Gran

1.4 La fam avui. El debat sobre 
les causes de la fam.

Conèixer els principals debats 
científics  existents  sobre  els 
grans processos demogràfics, 
socials  i  econòmics  de  la 
història  recent  de  la 
humanitat.

Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 
textos.

28-feb.
Mitjà

Pràctica 2: Presentació oral del 
treball  monogràfic  sobre  una 
crisi alimentària

Veure  explicació  de  la 
pràctica

Veure explicació de la pràctica

5 6-març
Mitjà

2 Pràctica 2: Presentació oral del 
treball  monogràfic  sobre  una 
crisi alimentària

Veure  explicació  de  la 
pràctica

Veure explicació de la pràctica

6-març

Gran

2.1 Història de les migracions. 
Grans  moviments  migratoris 
de la Història

Conèixer les principals eines i 
marcs  conceptuals  emprats 
per  les  ciències  humanes  i 
socials  en  l’anàlisi 
demogràfic, econòmic i social 
del món actual.

Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 
textos.

7-març

Gran

2.1 Història de les migracions. 
Grans  moviments  migratoris 
de la Història

Conèixer les principals eines i 
marcs  conceptuals  emprats 
per  les  ciències  humanes  i 
socials  en  l’anàlisi 
demogràfic, econòmic i social 
del món actual.

Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 
textos.

7-març Mitjà Pràctica 2: Presentació oral del 
treball  monogràfic  sobre  una 
crisi  alimentària  Pràctica  3: 
Estudi de cas sobre el fenomen 
migratori  en  una  vila/ciutat 

Veure  explicació  de  la 
pràctica

Veure explicació de la pràctica



catalana

6

13-març

Mitjà

2

Pràctica 2: Presentació oral del 
treball  monogràfic  sobre  una 
crisi  alimentària  Pràctica  3: 
Estudi de cas sobre el fenomen 
migratori  en  una  vila/ciutat 
catalana 

Veure  explicació  de  la 
pràctica

Veure explicació de la pràctica

13-març

Gran

2.2  Teories  explicatives  dels 
fluxos migratoris. 

Conèixer els principals debats 
científics  existents  sobre  els 
grans processos demogràfics, 
socials  i  econòmics  de  la 
història  recent  de  la 
humanitat.

Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 
textos.

14-abril

Gran

2.2  Teories  explicatives  dels 
fluxos migratoris. 

Conèixer els principals debats 
científics  existents  sobre  els 
grans processos demogràfics, 
socials  i  econòmics  de  la 
història  recent  de  la 
humanitat.

Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 
textos.

14-abril
Mitjà

Pràctica 3: Estudi de cas sobre 
el  fenomen  migratori  en  una 
vila/ciutat catalana

Veure  explicació  de  la 
pràctica

Veure explicació de la pràctica

7

20-març
Mitjà

2

Pràctica 3: Estudi de cas sobre 
el  fenomen  migratori  en  una 
vila/ciutat catalana 

Veure  explicació  de  la 
pràctica

Veure explicació de la pràctica

20-març

Gran

2.3.  Identitat,  ciutadania  i 
exclusió social. Raça, racisme i 
xenofòbia.

Conèixer les principals eines i 
marcs  conceptuals  emprats 
per  les  ciències  humanes  i 
socials  en  l’anàlisi 
demogràfic, econòmic i social 
del món actual.

Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 
textos.

21-abril

Gran

2.3  Identitat,  ciutadania  i 
exclusió social.  Raça, racisme i 
xenofòbia.

Conèixer les principals eines i 
marcs  conceptuals  emprats 
per  les  ciències  humanes  i 
socials  en  l’anàlisi 
demogràfic, econòmic i social 
del món actual.

Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 
textos.

21-abril
Mitjà

Pràctica 3: Estudi de cas sobre 
el  fenomen  migratori  en  una 
vila/ciutat catalana

Veure  explicació  de  la 
pràctica

Veure explicació de la pràctica

8 3-abril
Mitjà

2 Pràctica 3: Estudi de cas sobre 
el  fenomen  migratori  en  una 
vila/ciutat catalana

Veure  explicació  de  la 
pràctica

Veure explicació de la pràctica

3-abril Gran 2.4.  Multiculturalitat  i 
interculturalitat.

Conèixer les principals eines i 
marcs  conceptuals  emprats 
per  les  ciències  humanes  i 
socials  en  l’anàlisi 
demogràfic, econòmic i social 
del món actual.

Explicació del  professor  amb l’ajut  de gràfics,  mapes i 
textos.



4-abril
Gran

Prova  escrita  sobre  els 
continguts de la matèria

4-abril
Mitjà

GEOGRAFIA
Setmana Dates Grup Tema Temari Objectius Metodologia

9

10-abr
Gran

 Explicació del funcionament 
del bloc de geografia de 
l'assignatura

  

10-abr

Gran

1

La necessitat del 
coneixementdelsprocessos de 
segregació social urbana en el 
marcdelsestudisd’educació i 
treball social.

La comprensió per part de 
l'estudiantatdelsbeneficis que 
pot representar 
l'anàlisigeogràfica a l'hora de 
desenvolupar la feina de 
treballador/educador social 

Explicació del professor i debatambl'estudiantat

12-abr

Gran

Introducció al concepte de 
segregació social urbana

L'obtenció per part de 
l'estudiantat una visió de 
conjunt sobre la segregació 
social urbana i que en 
coneguielsseusfonamentsprinci
pals

Explicació del professorambl'ajut de cartografia i textos

12-abr
Mitjà

Pràctica: "Reconeixement i 
anàlisi de trames urbanes a 
partir de Google maps"

Veureexplicació de la pràctica Veureexplicació de la pràctica

10 17-abr

Gran

2 El barraquisme Conceptualització i explicació 
del fenòmen del barraquisme 
en les ciutats del primer i del 
tercer món. Veure la formació 
del barri de barraques i el 
context en el qualaquestapareix

Explicació del professorambl'ajut de cartografia i textos

17-abr

Gran

El barraquisme Estudis de cas en 
diferentsciutats per 
veureelsdiferentsproblemesestr
ucturals que pateixenelsbarris 
de barraques

Taller ambcartografia, videos, fotos, textos, etc.

19-abr Gran Elspolígonsd'habitatge Conceptualització i explicació 
del 
fenòmendelspolígonsd'habitatg
e. El context en el 

Explicació del professorambl'ajut de cartografia i textos



qualaquestapareix

19-abr

Mitjà

Elspolígonsd'habitatge Conéixer la 
morfologiadelspolígonsd'habitat
ge y veureelsllocstípics de la 
ciutat en elsquals se 
situenambexemples de 
diferentsciutatseuropees i 
americanes

Treball en grupambcartografiahistòrica i googlemaps

11

24-abr Gran Pràctica "Anàlisi del film: La 
Haine"

Veureexplicació de la pràctica Veureexplicació de la pràctica

24-abr Gran Pràctica "Anàlisi del film: La 
Haine"

Veureexplicació de la pràctica Veureexplicació de la pràctica

25-abr
Gran

Elsghettos Conceptualització y explicació 
del fenomen de la formació de 
ghettos en la ciutat

Explicació del professorambl'ajut de cartografia, 
material estadístic i textos

26-abr

Gran

Elsghettos Reconeixement de 
diferentstipus de 
ghettoambexemples de 
diferentsciutatsamericanes i 
europees

Treball en grupambcartografiahistòrica i googlemaps

12

01-may  
 

   
01-may     

03-may

Gran

3

El paradísals afores: una 
caseta i un jardinet

Conceptualització y explicació 
del fenòmen de la 
suburbanització en el 
seucontext

Explicació del professorambl'ajut de cartografia, 
material estadístic i textos

03-may Mitjà Pràctica "Anàlisi del film: La 
Haine"

Veureexplicació de la pràctica Veureexplicació de la pràctica

13

08-may Gran El paradísals afores: una 
caseta i un jardinet

  

08-may
Gran

Gentrificació i elitització Conceptualització y explicació 
del fenòmen de la gentrificació i 
del context en el qual es dóna

Explicació del professorambl'ajut de cartografia, 
material estadístic i textos

10-may Gran Gentrificació i elitització   
10-may Mitjà Pràctica: Coneixent la ciutat 

dual. Los Ángeles
Veureexplicació de la pràctica Veureexplicació de la pràctica

14 15-may
Gran

Les urbanitzacionstancades Conceptualització y explicació 
del fenòmen de la gentrificació i 
del context en el qual es dóna

Explicació del professorambl'ajut de cartografia, 
material estadístic i textos

15-may Gran Les urbanitzacionstancades   

17-may

Gran

4 Síntesi: comprenent la 
segregació social urbana

A partir 
delscontingutstreballatsdurant 
el curs, es farà una síntesi que 
elsenglobarà

Explicació del professorambl'ajut de cartografia i 
material estadístic. Debatambelsestudiants

17-may Mitjà Pràctica: Collage delspaisatges 
de la segregació urbana

Veureexplicació de la pràctica Veure explicació de la pràctica



15

22-may

Gran

Síntesi: comprenent la 
segregació social urbana

A partir 
delscontingutstreballatsdurant 
el curs, es farà una síntesi que 
elsenglobarà

Explicació del professorambl'ajut de cartografia i 
material estadístic. Debatambelsestudiants

22-may Gran Pràctica: Coneixent la ciutat 
dual. New York / Los Ángeles

Veureexplicació de la pràctica Veure explicació de la pràctica

24-may Gran Pràctica: Coneixent la ciutat 
dual. New York / Los Ángeles

Veureexplicació de la pràctica Veure explicació de la pràctica

24-may Mitjà Pràctica: Coneixent la ciutat 
dual. New York / Los Ángeles

Veureexplicació de la pràctica Veure explicació de la pràctica

16

29-may
Mitjà

Presentacions de la práctica: 
Collage delspaisatges de la 
segregació urbana

  

29-may
Mitjà

Presentacions de la práctica: 
Collage delspaisatges de la 
segregació urbana

  


