
Data: 30/06/2021 Pàgina: 1 / 5

Guia docent
210160 - BI CB - Barcelona I: Caminar Barcelona

Última modificació: 25/06/2021
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 740 - UOT - Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori.

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

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: FERRAN SAGARRA TRIAS - ESTANISLAO ROCA BLANCH - MARIA RUBERT DE VENTOS

Altres: Segon quadrimestre:
ESTANISLAO ROCA BLANCH - 44
MARIA RUBERT DE VENTOS - 44
FERRAN SAGARRA TRIAS - 44
ISIDRE SANTACREU TUDO - 44

REQUISITS

Haver superat Projectes III i IV i Urbanística III i IV.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
EAB3. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació de l'espai.
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.
EP24. Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes.
EP3. Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció (T).
EP5. Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes urbans (T).
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
Classe expositiva participativa 4

Activitats no presencials Hores/semestre
Treball autònom 70

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'adquisició per part de l'estudiantat de competències en el coneixement de la ciutat de Barcelona:

- història, polítiques i desenvolupament urbà
- moviments i tendències arquitectòniques
- tipologies i sistemes constructius
- teixit social i iniciatives ciutadanes
- projectes urbans i arquitectònics rellevants

Així com la descoberta de les seves pròpies ciutats/pobles a través de la comparativa amb Barcelona a la web del curs.

El treball en grup servirà per posar en pràctica les competències d'anàlisi urbà adquirides durant el curs i utilitzar un sistema de
representació en l'arquitectura i l'urbanisme a través del vídeo, el dibuix i la fotografia, per proposar el seu propi recorregut per la
ciutat.

A més a més, individualment els alumnes registraran els recorreguts duts a terme al llarg de l'assignatura emprant diferents
tècniques gràfiques per tal de construir un dossier de la seva pròpia experiència sobre Barcelona.

El treball individual pretén recopilar els nous coneixements de l'alumne en format gràfic, a mode de quadern il·lustrat. El treball en
grup inclourà el debat intern sobre el treball gràfic individual i l'elaboració d'un vídeo on els alumnes construeixin el seu imaginari
urbà en format visual.

Es pretén sensibilitzar l'alumne en la percepció de l'entorn urbà des de diferents vessants.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 55,0 44.00

Hores aprenentatge autònom 70,0 56.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

Temari

Descripció:
El programa de l'assignatura s'estructura a través d'unes classes teòriques, impartides a l'escola d'Arquitectura i un programa de
10 recorreguts per la ciutat de Barcelona.

Les sessions a l'Escola serveixen per a la presentació de l'assignatura, la introducció dels alumnes a la història de Barcelona i als
projectes urbans que s'estan realitzant. Durant aquestes classes també es realitzen les correccions intermitges i finals dels
treballs en grup i individuals que han de realitzar els alumnes.

Els recorreguts per la ciutat es realitzen acompanyats de diferents experts (arquitectes, urbanistes, paisatgistes, professors,
arqueòlegs, historiadors, membres d'associacions o entitats, veïns del barri, etc) que presenten les diferents maneres que tenen
de treballar a Barcelona.

El programa de recorreguts es divideix en dues parts:

- La primera són una sèrie de recorreguts que es realitzen cada curs, i que serveixen per establir la base del coneixement general
de la ciutat de Barcelona, que són:

_Ciutat Vella
_Montjuïc
_22@
_Collserola
_Gràcia
_Front marítim

- La segona sèrie de recorreguts, varia cada curs i està associada a diferents temes d'actualitat que s'estan debatent a la ciutat.

Es demanarà a cada visita que l'alumne elabori un registre gràfic, expressant els conceptes adquirits.

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 55h
Aprenentatge autònom: 70h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema d'avaluació Avaluació Continuada Avaluació Final
Assistència a les classes 40% 40%
Treballs i exercicis individuals 40% 40%
Treballs i exercicis en grup 20% 20%

Avaluació continuada
L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs
gràfics.

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 tindrà en compte l'assistència a classe (40%), la qual serà obligatòria i l'alumne caldrà que tingui en compte l'horari per
poder-se desplaçar i que no se li solapi amb altres assignatures. La participació en la web del curs i el quadern gràfic on l'alumne
recull el coneixement adquirit al llarg de l'assignatura comptarà un (40%), i el treball en grup (20%), on es proposarà un recorregut
per la ciutat amb cartografia, dibuix, fotografia o vídeo.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Cirici, A.; González, I. Barcelona pam a pam. Per no perdre peu. 2a ed. Barcelona: Comanegra, 2012. ISBN 9788415097471.
- Walking the city: Barcelona as an urban experience. Barcelona: Publicacions i Edicions de la Universitat de Barcelona, 2014. ISBN
9788447538782.
- Cirici, A. Barcelona pam a pam. 3a ed. Barcelona: Comanegra, 2013. ISBN 9788415097723.
-  Busquets,  J.  Barcelona:  la  construcción  urbanística  de  una  ciudad  compacta.  Barcelona:  Ediciones  del  Serbal,  2004.  ISBN
8476284586.
- Solà-Morales, M. de. Deu lliçons sobre Barcelona: els episodis urbanístics que han fet la ciutat moderna. Barcelona: Col·legi
d'Arquitectes de Catalunya, 2008. ISBN 9788496842236.
- Fabre, J.; Huertas, J. M. Tots els barris de Barcelona (8 vols). Barcelona: Edicions 62, 1976-1977. ISBN 8429711805.
-  Hernández-Cros,  J.  E.;  Mora,  G.;  Pouplana,  X.  Arquitectura  de  Barcelona.  Barcelona:  Col.legi  d'Arquitectes  de  Catalunya.
Demarcació de Barcelona, 1990. ISBN 8440479088.

Complementària:
- Mendoza, E. La ciudad de los prodigios. Pozuelo de Alarcón: Espasa-Calpe, 2006. ISBN 8432298196.
- Martorell; Bohigas; Mackay; Puigdomènech. La Villa Olímpica: Barcelona 92: arquitectura, parques, puertos deportivos. Barcelona:
Editorial Gustavo Gili, 1991. ISBN 8425214855.
- Serra Riera, E. Geometria i projecte del sòl als orígens de la Barcelona moderna : la vila de Gràcia [en línia]. Barcelona: Edicions
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UPC, 1995 [Consulta: 17/06/2020]. Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/94819. ISBN 8476535171.
- Alberch, R. Els barris de Barcelona. Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 1997-. ISBN 8441227721.
-  Solà-Morales,  M.  de.  Las  formas de crecimiento  urbano [en línia].  Barcelona:  Edicions  UPC,  1997 [Consulta:  12/05/2020].
Disponible a: http://hdl.handle.net/2117/90680. ISBN 8483011972.
- Roca, E. Montjuïc, la muntanya de la ciutat. 2a ed. Barcelona: Institut d'Estudis Catalans, 2000. ISBN 8472834905.
- Corominas, M. Cerdà i la Barcelona del futur: realitat versus projecte. Barcelona: CCCB, 2009. ISBN 978-84-9803-354-0.
- Barcelona, transformació: plans i projectes. Barcelona: Ajuntament de Barcelona, 2009. ISBN 9788498500929.
- Inicis de la urbanística municipal de Barcelona. Barcelona: Ajuntament: Corporació Metropolitana, 1985. ISBN 84-7609-029-3.

RECURSOS

Altres recursos:
Caminar Barcelona - Roca, Estanislao
14è premi UPC a la Qualitat en la Docència Universitària
DP. B4221/2011


