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REQUISITS

Haver superat Projectes I i II.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
EP15. Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
EP17. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
EP18. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics
d'habitatge.
EP4. Capacitat per la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes (T).

Transversals:
CT1. Emprenedoria i innovació: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que marquen la seva activitat;
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.
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.
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 Hores/setmana
Classe expositiva participativa 0,7
Aprenentatge basat en projectes 0,7
Estudi de casos 0,6

Activitats no presencials Hores/semestre
- Treball autònom 35

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

El principal propòsit i concepte de l'assignatura és la presentació d'alternatives a les maneres actuals de la residència col-lectiva,
mitjançant el coneixement i l'anàlisi de propostes projectuals amb futur, -algunes divulgades recentment-, per tal de reflexionar sobre
el potencial esdevenidor que els hi espera.

Es tracta de subministrar al futur arquitecte un conjunt de coneixements i eines que li permetin contrarestar la pobresa tipològica que
domina el mercat immobiliari, mitjançant propostes innovadores, en les que apreciar més que receptes de fàcil aplicació, formulacions
ben sustentades, capaces de generar noves idees pel futur de l'habitatge.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 35,0 56.00

Hores grup gran 27,5 44.00

Dedicació total: 62.5 h
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CONTINGUTS

Temari

Descripció:
Part important de l'assignatura es dedica a estudiar quin és "l'estat de la qüestió" de l'arquitectura de l'habitatge en el moment
actual, mitjançant temes que estan presents en el debat arquitectònic com ara els nous programes i la distribució de l'habitatge,
la flexibilitat, els sistemes d'accessos, la definició dels espais públics i privats en els edificis col-lectius, i el tema fonamental de la
densitat. En aquest sentit, s'analitzarà un ventall ampli de projectes i realitzacions recents, exemples de cada tema.

1. DEFINICIONS
Què entenem per habitatge col-lectiu. Tradició de les formes de residència actual i els seus orígens. Reptes per a l'arquitectura
actual. Singularitat i repetició.

2. CÈL-LULA, ESPAI INTERIOR. COMPOSICIÓ DE L'HABITATGE
Superposició de les capes de distribució, maquinària i idees. Hàbits i tradicions culturals. Vida actual i canvis en l'habitabilitat.
Fenomenologia de l'habitació. Espai defensiu. Espai representatiu. Repensar les peces d'un habitatge. Crisi de l'especialització
funcional.

3. DENSITAT I FORMA. PARÀMETRES DELS EDIFICIS D'HABITATGE COL-LECTIU
La relació densitat, alçada i forma. Exercicis en densitat. Habitatge col-lectiu urbà en front de l'habitatge aïllat, suburbà o de
ciutat dispersa. Intents d' unir l'alta densitat amb la baixa alçada.

4. REQUISITS D'ORIENTACIÓ, IL·LUMINACIÓ, VENTILACIÓ I ESPAI
Normes, estàndards, lògiques actuals i noves formes de vida. Forma i requisits.

5. SISTEMES D'ACCÈS I LA SEVA INFLUÈNCIA EN L'AGREGACIÓ I EN ELS ESPAIS COMUNITARIS
Formes d'accés i formes d'agregació. Accessos verticals i horitzontals. Història i fracàs de l'accés en corredor. El paper dels
ascensors i el seu futur. Disseny de les espines centrals d'accés.

6. FLEXIBILITAT
Flexibilitat o especialització. Espai unificat o compartit. Planta lliure o separacions. Tipus de flexibilitat. Propostes alternatives, i la
seva viabilitat. Habitatge neutre.

7. FAÇANES. ESPAIS ENTRE INTERIOR I EXTERIOR
Pells, capes, obertures, balcons, terrasses. Proteccions solars i formes mediterrànies.

8. FORMA DELS EDIFICIS
Formes edificatòries de l'habitatge col-lectiu. Blocs en filera vs. mansanes. Mansanes obertes i tancades. Blocs aïllats. Blocs alts o
baixos. Torres. Formes no típiques.

9. INTENTS D'UNIR LES AVANTATGES DE LES CASES UNIFAMILIARS I DELS EDIFICIS COL-LECTIUS
Blocs versus cases unifamiliars. L'experiència de la segona meitat del segle XX en el cas britànic i en el cas suec. Edificis
aterrassats. Els inmobles-villa. Torres amb terrasses.

10. PROTOTIPS MODERNS
Hàbitat i Moviment Modern. L'habitatge per les masses com a programa del Moviment. La recerca dels òptims estàndards per la
cèl-lula, el bloc i el barri. Els prototipus de l'arquitectura moderna. Repàs a alguns exemples oblidats.

11. EDIFICIS DE RESIDÈNCIA COL-LECTIVA
Habitació individual i serveis comunitaris. Estudi dels espais comunitaris, de transició entre l'exterior i l'interior, d'accés,
d'activitat comú, de serveis. Cases comunes i socialilitat. Habitatges per a joves. Residències per a la tercera edat. Edificis
d'apartaments urbans i turístics.

12. REPTES
Edificis preparats pels canvis. Més espai i menys distribució. L'idea dels loft. Viure i treballar. Crisi de la família nuclear i adaptació
de l'habitatge. Estratègies per trencar la homogeneïtat de l'oferta. Eines per produir habitatges no específics, edificis oberts,
modificables. Tècniques de bandes, caixes apilables, caixes buides i naus d'habitatges.

Dedicació: 62 h
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Grup gran/Teoria: 27h 30m
Aprenentatge autònom: 35h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema d'avaluació Avaluació Continua Avaluació Final
- Presentacions orals 50% 50%
- Treballs i exercicis individuals 50% 50%

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).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

L'estudi i anàlisi de casos, es presentaran a classe i s'avaluarà.
Un treball de recerca sobre una col-lecció de formes d'habitatges.
Un treball propositiu d'elocubració sobre possibles formes.
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