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Curs: 2014 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: MONTSERRAT RIBAS BARBA - MAR SANTAMARIA VARAS

Altres:

REQUISITS

Haver superat Representació Arquitectònica III i Urbanística III i IV.

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).
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.

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 0,5
Classe expositiva participativa 0,5
Classes pràctiques 2
Estudi de casos 0,5
Seminaris/tallers 0,5

ACTIVITATS NO PRESENCIALS: Hores/semestre
Treball autònom 70

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Amb aquesta assignatura es vol introduir els alumnes en la representació dels fenòmens urbans. La complexitat del fet urbà fa
necessari entendre quins són els elements que construeixen la imatge de la ciutat, com aquesta ha estat representada al llarg de la
història pels arquitectes i en quina mesura l'evolució de les diverses eines representatives (des del dibuix en planta a les modernes
eines de modelització i geolocalització associades a les noves tecnologies) ha estat determinant en la construcció de nous models
interpretatius però, també projectius. Així, la imatge de la ciutat es converteix no tan sols en la translació de l'experiència urbana per
a la seva comunicació sinó en la base necessària a partir de la qual operar i projectar.

Si  la  ciutat  i  el  seu projectes es basen en la  construcció  d'imatges,  aquesta és una oportunitat  per  contrastar  canvis  en la
representació i, per tant, en la manera de fer ciutat dels arquitectes fins a arribar a una anàlisi de situacions més contemporànies
(ciutats intel·ligents, simulacres urbans). En efecte, es tracta que els alumnes reflexionin si són les eines les que condicionen la
construcció de la mirada urbana o, per contra, projectar un determinat tipus de ciutat implica el coneixement i domini de tècniques
concretes.

En definitiva, el propòsit del curs és que els alumnes prenguin consciència de quins mitjans tenen al seu abast per a construir alhora
una mirada analítica i propositiva sobre la ciutat i de com cal utilitzar adequadament les diverses representacions per a l'elaboració
dels seus projectes arquitectònics i urbanístics.

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

La ciutat dibuixada pels arquitectes
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Descripció:
En les primeres representacions de la ciutat, pròpies de les primitives urbanitzacions, la imatge de la ciutat es construeix a partir
de preceptes mítics o religiosos (ciutats-estat, ciutats-catedral). Durant aquest dilatat període, tant les ciutats antigues com les
noves ciutats van ser dibuixades, gravades, pintades o esculpides. La imatge de la ciutat tenia una categoria similar a la d'un
objecte de culte i així seguirà sent fins a la revolució industrial. Per tant, al llarg de segles, el predomini del document visual serà
indiscutible, sobre tot a partir del Renaixement, quan els "retrats de ciutats" es convertiran en una afició de l'aristocràcia.

No serà fins a començaments de l'època moderna que la literatura començarà a interessar-se per la descripció geogràfica,
produint-se una gradual identificació entre l'espai urbà i l'espai narratiu (Londres és Dickens, París és Balzac, Madrid és Galdós).
Tot i així, malgrat les nombroses representacions, cap de les grans ciutats del s.XIX podria donar de sí mateixa una imatge visual
unida i coherent, fruit del desenvolupament desmesurat de l'era industrial. Tal com constata Walter Benjamin, s'ha de produir un
canvi en la representació de la ciutat, que passa per la utilització de la fotografia i el cinema (entenent la juxtaposició d'imatges
com a expressió de les noves condicions productives i de l'experiència sensible del ciutadà en la inabastable ciutat industrial). De
la mateixa manera, a partir de l'explosió urbana que va tenir lloc després de la segona guerra mundial, la ciutat no és tan sols
difícil d'aprendre en la seva dimensió geogràfica o la dispersió social sinó que és un fenomen complex fet de nodes i xarxes
invisibles, no-llocs, memòries, paisatges en transformació. Es podria dir que, cada cop més, la vida urbana i la ciutat
s'experimenten a través d'un laberint d'imatges.

Així, és la pròpia metròpolis que es dota de les eines necessàries per al seu coneixement (gravat, perspectiva, pintura, fotografia,
cinema, sistemes d'informació geogràfica). Si la pintura i el dibuix van ser suficients per a la ciutat antiga, la paraula va ser capaç
de descriure la ciutat industrial, i fotografia i cinema han estat prou eficaços per al s. XX, com podem representar la ciutat del
S.XXI, que escapa inclús a aquests mitjans de representació?

En definitiva, els diversos tipus de representacions es presenten com una eina molt potent, capaç d'ajudar-nos a reconciliar
interpretació i intervenció, de constituir un acte generatiu i catalitzador de la transformació de la ciutat.

Objectius específics:
Lliçons

A través d'una sèrie de temes teòrics, es vol fer reflexionar a l'alumne sobre el paper essencial del dibuix en la construcció de la
ciutat i dels projectes urbans, des de l'anàlisi fins al projecte, a través d'un procés de construcció de la pròpia mirada crítica.

Des de la planta de Roma de Gian Battista Nolli (1748) fins a experiències recents que cartografien la ciutat a partir de les dades,
s'utilitzaran dibuixos d'arquitectes i urbanistes per a desgranar-ne idees i qüestions urbanes subjacents.

1. La ciutat dibuixada pels arquitectes.
Presentació del curs.
2. La planta de Roma, G. B. Nolli.
La forma de la ciutat (buit-carrer-plaça/ple-planta baixa-edificació).
3. Las Vegas de Robert Venturi.
La ciutat com a imaginari (ciutat de nit, icones).
4. Els paisatges de Michel Desvigne.
La ciutat per capes (GIS, sistemes, gestió).
5. La Philadelphia de Kahn.
Els fluxes a la ciutat (vialitat, transport públic, xarxes de servei, drenatge...).
6. L'arbre de Cerdà.
Els elements vegetals a la ciutat (arbre com a símbol i arbre com a façana del carrer).
7. El Central Park de F. L. Olmsted.
La ciutat i els seus parcs (del racó al parc central equipat).
8. El Parc de la Vilette de Rem Koolhas.
Les activitats a la ciutat i el pla del sòl.
9. Els dibuixos de Manuel de Solà-Morales.
La pell de la ciutat (detall, textura, microescala).
10. Sensing the city. MIT
La ciutat en temps real(La ciutat navegable: ciutat=dades).

Aquestes deu lliçons de caràcter expositiu es complementaran amb sessions pràctiques presencials de registre de fets urbans de
la ciutat de Barcelona (visites de camp) així com sessions d'anàlisi, estudi de casos i representació en un recorregut que ha de
dotar a l'alumne d'una millor comprensió i eines adequades per a afrontar la construcció i comunicació dels seus propis projectes
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urbans.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema Avaluació Avaluació
continuada final
Presentacions orals 25% 25%
Treballs i exercicis individuals 50% 50%
Treballs i exercicis en grup 25% 25%

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'avaluació es realitzarà a partir de l'assistència i realització de les activitats de les lliçons teòriques i del desenvolupament d'una sèrie
de treballs pràctics corresponents a les sessions presencials de dibuix de la ciutat i a les activitats d'anàlisis de casos i representació
de temes urbans (taller). S'utilitzarà la intranet docent així com un blog en què es podran visualitzar els treballs i resultats del curs.
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