
Data: 21/05/2020 Pàgina: 1 / 3

Guia docent
210206 - MAO - Mites i  Arquitectura a Occident

Última modificació: 25/06/2015
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 703 - CA - Departament de Composició Arquitectònica.

Titulació: ARQUITECTURA (Pla 1994). (Assignatura optativa).
GRAU EN ARQUITECTURA (Pla 2010). (Assignatura optativa).
GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Assignatura optativa).

Curs: 2015 Crèdits ECTS: 3.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: PEDRO AZARA NICOLAS

Altres:

REQUISITS

Haver superat Projectes I i Projectes 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.
EP18. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics
d'habitatge.
EP21. Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades.

Genèriques:
CG7. Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els
edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humana.
CG3. Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
CG2. Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
CG1. Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.

Transversals:
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.
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.
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.
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.
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Bàsiques:
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.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posterior amb un
grau alt d'autonomia.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
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.

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials Hores/setmana
Lliçó magistral/mètode expositiu 2
Classe expositiva participativa 1

Activitats no presencials
Treball autònom 42 hores/semestre

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

S'exposaran i comentaran mites i llegendes referents a l'origen de l'arquitectura i de la ciutat, així com de determinats edificis. Déus,
herois, sants patrons, protagonistes de gestes semblans a rituals de pas, a Mesopotàmia, Egipte, Grècia i Roma principalment,
constituiran alguns dels temes centrals. Les explicacions no se centraran només en mites i ritus sinó que també comentaran edificis i
ciutats reals de l'antiguitat en els quals la llegenda es teixeix amb la realitat com els tres primers temples apol-linis de Delfos, el
santuari de Demèter, etc.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 42,0 56.00

Hores grup gran 33,0 44.00

Dedicació total: 75 h

CONTINGUTS

Mites i arquitectura a Occident

Descripció:
El curs comentarà mites, llegendes i contes, així com edificis en què els orígens estan lligats a històries fantàstiques. Així,
desfilaran divinitats lligades a l'origen de l'arquitectura (Enki i Oannes a Mesopotàmia, Apol-lo i Prometeu a Grècia, Jano a Roma),
herois fundadors (Gilgamesh, Semíramis, Heràclit, Cadme, Ròmul, etc.), sants i santes patrones (Tomás, Bàrbara), etc.

També es relacionarà l'estructura i els elements urbans (l'àgora, el fòrum, l'acròpoli, etc.) amb determinats ritus fundacionals i
amb figures mítiques (els reis serp en el cas de l'àgora d'Atenes). D'aquesta manera s'estudiarà l'imaginari arquitectònic i urbà
antic i la seva possible rellevància avui dia.

Dedicació: 75 h
Grup gran/Teoria: 33h
Aprenentatge autònom: 42h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació Continuada (%) Avaluació Final (%)
Proves de resposta llarga 75% 100%
Presentacions orals 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.

Realització d'un treball escrit sobre un tema de teoria de les arts, i d'un treball, escrit, exposat en classe, sobre un tema o una obra
d'interès per a l'alumne, d'acord amb el temari del curs.
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