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Guia docent
210217 - IPA - Introducció al Patrimoni Arquitectònic

Última modificació: 18/06/2020
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 753 - TA - Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.

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

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 3.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: ANA BELEN ONECHA PEREZ

Altres: Primer quadrimestre:
ANA BELEN ONECHA PEREZ - 141
JORGE PORTAL LIAÑO - 141

REQUISITS

Haver superat Construcció II.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
ET3. Aptitud per conservar les estructures d'edificació, la cimentació i obra civil.
EP3. Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció (T).
EP8. Capacitat per intervenir i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït (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.

Genèriques:
CG1. Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.

Transversals:
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.
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.
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.
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.
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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.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
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.

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials Hores/setmana
Classe expositiva participativa 1
Estudi de casos 1
Visites a edificis 5hs un matí de la setmana d'intensives

Activitats no presencials Hores/semestre
Treball autònom 42

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Transmetre als estudiants uns coneixements, unes eines d'anàlisi i unes habilitats pràctiques que els permetran:

1) comprendre tot allò relacionat amb la intervenció en el patrimoni arquitectònic i,
2) desenvolupar uns procediments bàsics per a poder actuar en aquest camp professional.

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
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CONTINGUTS

Introducció al patrimoni arquitectònic

Descripció:
Els criteris aplicats per determinar els continguts a desenvolupar són:

1. S'hauran de conèixer les diferents maneres d'entendre els conceptes clau, començant pel bàsic, patrimoni arquitectònic i
seguint per altres, com conservació, restauració, intervenció, reintegració, anastilosi, etc.

2. S'haurà de conèixer el conjunt de teories, tant històriques com actuals que, orienten o estableixen principis i formes d'actuació
sobre com intervenir contemporàniament en els edificis llegats del passat.

3. Tots els conceptes s'aplicaran en casos concrets, per tal de fixar-los amb claredat. Tenint en compte les possibilitats de
calendari, s'orientaran cap a la capacitat d'establir el mètode d'anàlisi de casos concrets que, en la mida de les possibilitats del
moment, s'estudiaran de manera directa mitjançant conferències dels arquitectes autors del projecte i direcció i visites a l'obra en
curs.

4. El temari es desenvoluparà alternant l'exposició de aspectes teòrics amb l'estudi de casos i les experiències directes.

5. El temari serà:

1. Introducció.
2. Conceptes bàsics i terminologia.
3. Teories i tendències de la restauració arquitectònica, històriques i actuals: restauració arqueològica o neoclàssica,
antirestauració, restauració estilística o romàntica, restauració històrica, restauració moderna, restauració filològica o científica,
restauració crítica, restauració objectiva.
4. Desenvolupament de l'activitat bàsica de l'intervenció en el patrimoni.
4.1. Coneixement
4.1.1. Prediagnosi
4.1.2. Diagnosi. Anàlisi històric, anàlisi material i anàlisi sociològic.
4.2. Reflecció
4.2.1. Avaluació de l'objecte
4.2.2. Programació de l'actuació
4.3. Intervenció
4.3.1. Projecte
4.3.2. Execució
4.3.3. Seguiment
4.3.4. Participació
4.4. Conservació preventiva
4.4.1. Custodia i divulgació
4.4.2. Verificació i prevenció
4.4.3. Manteniment
5. Estudi de casos.
5.1. Anàlisi d'intervencions ja realitzades
Casos desenvolupats pels professors de l'assignatura, entre altres:
Castell del Paborde de la Selva del Camp, Can Garriga i Can Saragossa de Lloret de Mar, etc. Edificis de Gaudí: Casa Botines,
Cripta de la Colònia Güell.
5.2. Experiència directa d'intervencions en curs

Dedicació: 75h
Grup gran/Teoria: 28h
Activitats dirigides: 5h
Aprenentatge autònom: 42h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Treballs i exercicis en grup 100 % 100%

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).

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'assignatura s'avaluarà en funció a dos tipus de proves:
- Un examen al final del quadrimestre per a verificar l'aprenentatge de les qüestions teòriques plantejades a classe.
- Un exercici a desenvolupar durant tot el quadrimestre, en grup de 2 o 4 persones (en funció al nombre total d'alumnes) en què es
valorarà la capacitat de l'alumne per a posar a la pràctica els coneixements teòrics adquirits, la capacitat d'arribar al consens dins del
grup i l'exposició pública a la resta de companys de la classe.
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