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Altres:

REQUISITS

Haver superat Història 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.
EP16. Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.
EP17. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
EP21. Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.
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 1,5
Classes pràctiques 0,5

ACTIVITATS NO PRESENCIALS: Hores/semestre
Treball autònom 35

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

A pesar  de  que  l'arquitectura  del  segle  XX a  Espanya  se'ns  presenta  com matèria  corrent,  acompanyant-nos  amb els  seus
testimoniatges físics i documentals de forma molt més directa que altres arguments llunyans, la veritat és que ha estat poc estudiada
en sentit crític.

Per això, el curs proposa un recorregut a través de les manifestacions més rellevants, en totes les seves facetes: obres, projectes,
teories, publicacions, revistes..., intentant oferir un ventall suficientment ampli d'episodis de la història de l'arquitectura espanyola,
fonamentals per a la seva ponderada interpretació.

L'arc cronològic de les classes comprèn un període que va de finals del segle XVIII, passant per la crisi del llenguatge fi de segle i les
noves tecnologies fins a la instauració de la democràcia a Espanya.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 27,5 44.00

Hores aprenentatge autònom 35,0 56.00

Dedicació total: 62.5 h
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CONTINGUTS

Història de l'arquitectura espanyola (XIX-XX)

Descripció:
1.- L'arquitectura a Espanya a la fi del segle XVIII. Arquitectes espanyols a la Roma de la Il·lustració.

2.- Utopia i realitat: els plans de l'Eixample a l'Espanya del XIX.

3.- Tradició acadèmica i noves tecnologies. Medievalisme i arquitectura del ferro.

4.- El Modernisme català: Luís Domènech i Montaner / Josep El Puig i Cadafalch.

5.- Antoni Gaudí.

6.- Espanya anys 10 i 20. Nacionalisme, romanticisme i regionalisme.

7.- La volta a l'ordre: nous classicismes i el Noucentisme.

8.- L'arribada de l'ortodòxia moderna El GATEPAC. La revista A.C.

9.- Els anys 30 a Madrid i Barcelona, una modernitat moderada.

10.- L'arquitectura de l'autarquia. La Postguerra a Madrid i Barcelona (1939-1948).

11.- J.A. Coderch: la investigació sobre la casa.

12.- Els primers indicis de modernitat: J.M. Sostres i el Grup R

13.- Els mestres madrilenys (I). Miguel Fisac.

14.- L'altra escola de Barcelona: Barba Corsini, Tous y Fargas, Subías¿

15.- Els mestres madrilenys (II). Francisco Javier Sáez de Oíza.

16.- L'Escola de Barcelona i les Arquitectures POP.

17.- Els mestres madrilenys (III). Alejandro de la Sota.

18.- L'adveniment de la democràcia i l'arquitectura pública: Albert Viaplana /Helio Piñón, Elías Torres ...

19.- Els arquitectes espanyols a l'escena internacional (1975-1990). Rafael Moneo, Juan Navarro Baldeweg, Enric Miralles i E.
Tuñón / L. Mansilla.
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema Avaluació Avaluació
continuada final
Proves de resposta curta 20 % 20%
Treballs i exercicis en grup 80 % 80%

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.

A més de l'obligatòria assistència a les sessions teòriques del curs els alumnes realitzen un treball d'investigació en grup sobre un
tema general proposat des del curs, això permet l'interacció entre ells en la resolució del seu treball concret.
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