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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 740 - UOT - Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori.

Titulació: GRAU EN ARQUITECTURA (Pla 2010). (Assignatura optativa).
GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Assignatura optativa).

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: ANGEL FRANCISCO MARTIN RAMOS

Altres: Segon quadrimestre:
ANGEL FRANCISCO MARTIN RAMOS - 33

REQUISITS

Haver superat Urbanística I i II i haver superat o matriculat Urbanística III.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
EP20. Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com els
seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
EP21. Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.
EP24. Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
EP9. Capacitat per exercir la crítica arquitectònica.

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
Lliçó magistral/mètode expositiu 3
Estudi de casos 1

Activitats no presencials Hores/semestre
-Treball autònom 70

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

El propòsit de l'assignatura és oferir una introducció a l'evolució de la construcció de ciutats al llarg de la història, de manera que
serveixi de complement als cursos troncals d'Urbanística.
El programa incideix en l'explicació de les variacions fonamentals que experimenten tant la naturalesa dels fets urbans com l'entitat
de les idees sobre la ciutat amb vista a propiciar l'adquisició de les següents competències:

- Apreciar el paper canviant de la ciutat com a recurs i producte social.
- Distingir els temps de construcció de la ciutat en la història.
- Aprehendre la importància que pren l'entitat de les idees en la transformació del medi per l'home.
- Iniciar-se en la diferenciació dels valors de la innovació i de la repetició en l'actuació dels arquitectes.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 70,0 56.00

Hores grup gran 55,0 44.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Introducció

Descripció:
Descripció:
1. Introducció al curs. Les ciutats, un món canviant. Els valors d'antiguitat i de novetat en l'observació del passat.

Dedicació: 1h
Grup gran/Teoria: 1h
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-PRIMERA PART

Descripció:
2. Les ciutats de l'antiguitat.
3. La Grècia clàssica: Atenes.
4. L'ordre urbà i l'ordre del món: Roma, Xina, India i l'Islam.
5. La ciutat de Déu: Jerusalem.
6. Les creacions urbanes medievals a Europa.
7. Intervencions urbanes del Renaixement: piazze i strade. Les ciutats ideals renaixentistes.
8. La Roma dels Papes.
9. Amsterdam medieval i renaixentista.
10. Amèrica hispana: Las Leyes de Indias.
11. París de la monarquia.
12. Londres, capital singular. Bath i Edimburg al segle XVIII.
13. San Petersburg, capital de l'absolutisme.

- SEGONA PART 

Descripció:
14. Nord-amèrica colonial i colonitzadora.
15. Les utopies dels reformistes socials a la ciutat.
16. Londres al inici del segle XIX.
17. La renovació de París sota Napoleó III i Haussmann. Efectes derivats.
18. El Ring de Viena i les seves emulacions.
19. L'Eixample de Barcelona i los ensanches.
20. La Ciudad Lineal de Madrid.
21. El moviment Garden-cities.
22. El moviment City Beautiful.
23. La Cité industrielle de T. Garnier.
24. Ciutats del moviment modern.
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistemes d'avaluació Avaluació Continuada Avaluació Final
-Assistència a classe Necessària
-Proves de resposta curta A (50% aproximat:
mitjana geométrica
amb B)
-Proves de resposta llarga 100%
-Presentacions orals 10% (mitjana geom.)
-Treballs i exercicis individuals B (40% +10% de la
presentació oral:
mitjana geométrica
amb A)

Avaluació continuada
És condició necessària per poder optar a l'avaluació continuada l'assistència a classe. Per els qui compleixin aquesta condició,
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 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.

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)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

L'avaluació continuada es realitzarà tenint en compte l'assistència a classe, varies proves escritas al llarg del curs (A), i la realització
d'un estudi monogràfic i la seva explicació oral en sessió conjunta (B). Donades les característiques de l'assignatura, la inassistència a
classe serà considerada molt desfavorablement a l'hora de l'avaluació continuada.
La qualificació, per a aquells alumnes d'assistència continuada, resulta de la mitjana geomètrica dels dos valors que l'alumne obtingui
durant el curs: A (80% de l'estudi monogràfic i 20% de la seva explicació oral) i B (proves teòriques).
L'examen final estarà dirigit als estudiants que no hagin superat l'avaluació continuada.

BIBLIOGRAFIA
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RECURSOS

Enllaç web:
- Intranet Docent. https://atenea.upc.edu/moodle/login/index


