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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 756 - THATC - Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació.

Titulació: GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: ANTONI RAMON GRAELLS

Altres:
ALBA ARBOIX ALIÓ - M12, T22
JOAN RAMON CORNELLANA DÍAZ - M11, M13
RICARD GRATACÒS BATLLE - M12, T22
CELIA MARÍN VEGA - M13, T21
JORDI OLIVERAS SAMITIER - M14, T21
MARINA POVEDANO REVILLA - T21
ANTONI RAMON GRAELLS - M11, M14, T21, T22

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
EAB1. Aptitud per aplicar els coneixements gràfics a la representació d'espais i objectes (T).
EAB2. Aptitud per concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les
informàtiques (T).
EAB4. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.
EAB3. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació de l'espai.

Genèriques:
CG1. Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.

Transversals:
CT2. Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del
benestar; capacitat per relacionar el  benestar amb la globalització i  la sostenibilitat; habilitat per usar de forma equilibrada i
compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
CT3. Aprenentatge autònom: Detectar carències en el propi coneixement i superar-les per mitjà de la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CT4. Comunicació oral i escrita: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de
l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
CT5. Treball en equip: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció
amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos que
tinguin en compte els recursos disponibles.
CT6. Ús solvent dels recursos de la informació: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de
l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultat d'aquesta gestió.
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Bàsiques:
CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que derivi de l'educació secundària
general, i normalment es troba a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que
impliquen coneixements procedents de l¿avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les
competències que es poden demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per
emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posterior amb un
grau alt d'autonomia.

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials Grup Hores/setmana
T Lliçó magistral/mètode expositiu gran 2
P Classe participativa/mètode actiu i cooperatiu mitjà 1
L Classe pràctica/mètode actiu i cooperatiu petit 2

ACTIVITATS NO PRESENCIALS Hores/semestre
-Treball autònom 84

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Des del seu origen la producció d'arquitectura ha estat inseparable de la seva reflexió i teorització. L'assignatura té l'objectiu d'iniciar
a les i als estudiants en aquest aspecte teòric de l'arquitectura, introduir-los en la comprensió de que no hi ha hagut mai construcció
pura, de que projectar és inseparable d'interpretar i pensar: sobre els diferents modes d'habitar o les diverses formes de vida, sobre
les diferents definicions de l'ésser humà i del món en les diferents èpoques històriques, sobre els conceptes d'espai, sobre l'ús de la
tècnica en relació a la naturalesa i, finalment, sobre el sentit de l'art. Tots aquests aspectes teòrics es poden veure o "llegir" en
l'arquitectura de tots els temps.

L'assignatura tracta d'educar la mirada, de proporcionar les eines conceptuals i els coneixements històrics bàsics amb els quals
aprendre a mirar l'arquitectura per tal de comprendre-la en tota la seva riquesa de significats culturals. Es tracta, en definitiva,
d'estudiar l'arquitectura no només com un edifici que satisfà les necessitats bàsiques d'un programa, sinó com un objecte cultural que
ha de ser entès en tota la seva complexitat. Només si s'aprèn a mirar arquitectura es pot aprendre a projectar.

L'assignatura té un segon objectiu més aplicat o disciplinar: discórrer entorn una teoria del projecte, analitzant obres concretes
d'arquitectura, tant a través de l'experiència directa dels edificis de Barcelona, com de les seves representacions gràfiques i escrites.
Donat el caràcter teòric de l'assignatura es posa especial èmfasi en la lectura de textos.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 12,0 8.00

Hores grup gran 27,0 18.00

Hores grup mitjà 15,0 10.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup petit 12,0 8.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

UNA APROXIMACIÓ DISCIPLINAR

Descripció:
Es desenvolupen aquí els aspectes més vinculats a l'àmbit disciplinar, i s'ofereixen alguns elements per a una teoria del fet
arquitectònic.
Arquitectura i espai
Concepcions de l'espai al llarg de la història i la seva forma arquitectònica: el volum aïllat de l'Antiguitat, l'espacialitat interior
romana, l'espai en moviment medieval, l'espai en perspectiva del Renaixement, l'espai-temps i la fluïdesa espacial moderna. El
joc entre figura i fons: el pati i el pavelló. Diferències entre lloc i espai.
Arquitectura i funció
Concepcions de la funció: l'òrgan i el component. De la utilitas al funcionalisme: el model orgànic i el model mecànic. Le
Corbusier i les avantguardes de la Nova Objectivitat. L'axioma del funcionalisme, "la forma segueix a la funció", i les seves
crítiques i desenvolupaments posteriors.
Arquitectura i ciutat
Els components històrics de la ciutat: mercat, poder, defensa, administració. Les ciències de la ciutat: historia, geografia,
morfologia, antropologia urbanes. La inauguratio de la ciutat: mundus, templum, limes. La ciutat antiga: el centre i el límit.
L'espai públic de la ciutat barroca. La ciutat industrial del segle XIX. La metròpoli i el debat sobre la ciutat antiga a l'urbanisme
del segle XX.
Arquitectura i naturalesa
Les diverses maneres de donar forma a la naturalesa: classicisme i pintoresquisme. La seva exemplificació en diferents
arquitectures: el temple grec en el paisatge; l'escenografia paisatgística de l'acròpolis en la Grècia Clàssica i en l'Hel·lenisme; els
jardins barrocs francesos i anglesos; la naturalesa artificial contemporània.

UNA APROXIMACIÓ DES DE LES CIÈNCIES HUMANES

Descripció:
Es tracten les qüestions més purament teòriques, emmarcades en el camp de les ciències humanes i orientades a la comprensió
del significat de l'arquitectura com a fenomen cultural complex.
Arquitectura i història
Comprensió de l'arquitectura en la seva historicitat. Interpretació del món expressada en l'arquitectura de cada època històrica.
Lectura de la forma del món antic, medieval i modern. Explicació de la "forma" o les "formes" del món modern tal com les podem
llegir en l'arquitectura del segle XX. Crítica de la modernitat com a perspectiva de futur.
Arquitectura i cultura
L'arquitectura com a element de construcció cultural, de definició del món cultural humà en contraposició al món natural.
Plantejament de l'origen de l'arquitectura com a primer estat cultural separat de l'estat de naturalesa: la cabana primitiva,
l'arquitectura com a fet ideal, els orígens del llenguatge clàssic. L'arquitectura moderna neix junt amb els mass media.
Reproductibilitat, informació i globalització. Internet, el fi de l'arquitectura?
Arquitectura i tècnica
Comprensió del significat tradicional de la tècnica artesanal (téchne) i del concepte modern de tecnologia. El debat de principis
del segle XX entre l'artesania i el nou paradigma de la màquina. El progrés com a objecte de crítica.
Arquitectura i art
L'arquitectura en el marc de la tradició de les arts. Les dimensions estètiques de l'arquitectura: bellesa, símbol, ornament. La
influència de l'art en l'arquitectura del segle XX. Diferenciació entre estètica i poètica.
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema Avaluació Avaluació Convocatòria
continuada final extraordinària
Proves de resposta llarga 50 % 100% 100 %
Treballs i exercicis individuals 30 % 0 % 0 %
Treballs i exercicis en grup 20 % 0 % 0 %

Avaluació continuada
L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o
la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.

Avaluació final
Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en
el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).

Avaluació extraordinària
L'estudiantat podrà presentar-se a una convocatòria extraordinària de l'assignatura en cas de no superar l'avaluació continuada ni
l'avaluació final, sempre que compleixi els requisits establerts a la normativa d'avaluació de l'ETSAB.

Avaluació continuada telemàtica
En les situacions de docència online, l’avaluació continuada es produirà de manera sincrònica i asincrònica, pels mitjans que estableixi
la Universitat i el Centre, amb un registre periòdic de l’activitat acadèmica mitjançant entregues, fòrums, qüestionaris o qualsevol
altre mitjà que faciliti la plataforma Atenea, o les eines alternatives que siguin proporcionades al professorat. En les situacions en les
quals aquesta docència telemàtica es produeixi amb la docència presencial ja iniciada, o per qüestions d’ordre extraacadèmic, les
alteracions de les ponderacions o sistemes de control regular de la docència seran comunicats detalladament a tots els estudiants a la
Atenea de cada assignatura.

Avaluació final telemàtica
Si l’avaluació continuada telemàtica no és positiva, es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de
caràcter global en format telemàtic que s’estableixi d’acord amb el criteri del professorat responsable i els mitjans i eines TIC que
proporcioni la Universitat o el Centre.

Avaluació extraordinàries telemàtica assignatures Primer Curs Grau
L’estudiantat podrà presentar-se a una convocatòria extraordinària telemàtica de l’assignatura en cas de no superar l’avaluació
continuada ni l’avaluació final online, sempre que compleixi els requisits establerts a la normativa d’avaluació de l’ETSAB.

Les mesures d'adaptació a la docència no presencial s'implementaran atenent als criteris de seguretat TIC i protecció de dades
personals per tal de garantir el compliment de la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD i LOPDGDD)
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- Arnheim, Rudolf. La forma visual de la arquitectura. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. ISBN 8425218276.
- Bollnow, Otto Friedrich. Hombre y espacio. Barcelona: Labor, 1969.
- Casey, Edward S. The fate of place: a philosophical history. Berkeley: University of California Press, 1997. ISBN 0520202961.
- Hays, K.Michael. Architecture theory since 1968. Cambridge: The MIT Press, 1998. ISBN 0262082616.
- Leach, Neil. Rethinking architecture: a reader in cultural theory. London: Routledge, 1997. ISBN 0415128269.
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RECURSOS

Altres recursos:
Els materials i documents de l’assignatura poden estar redactats indistintament en qualsevol dels idiomes d’impartició.
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