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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: 4.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: ENRIC SATUE LLOP

Altres:

REQUISITS

Haver superat Projectes V i Projectes VI.

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).

Genèriques:
CG2. Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció 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.
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.
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.
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.
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:
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.
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.
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.

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials Hores/setmana
Classe expositiva participativa 3

Activitats no presencials Hores/semestre
Treball autònom 56

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura proposa introduir els estudiants en el coneixement de la tipografia, un llenguatge gràfic, visual i també volumètric cinc-
centenari, que això no obstant, té una presència creixent a l'arquitectura, des del disseny de plànols fins a la retolació exterior i la
numeració d'edificis, així com a la senyalització de serveis a l'interior dels mateixos.

La perspectiva instrumental i mecanicista amb que es tractarà la matèria ha de facilitar la immersió dels alumnes en una forma de
comunicació no assimilada en els nostres ordres estètics actuals, malgrat la relació constant que mantenim tots amb la tipografia. És
per aquest motiu que l'assignatura s'estructura en una part teòrica i dues parts d'exercicis pràctics.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 44,0 44.00

Hores aprenentatge autònom 56,0 56.00

Dedicació total: 100 h

CONTINGUTS

Tipografia i arquitectura

Descripció:
1. Tipologia de la tipografia.
Les quatre branques de la tipografia.
La cal-ligrafia i els tipus de fantasia.
Procedència cultural i morfologia de l'alfabet tipogràfic.
PRÀCTICA: Selecció i agrupament per branques i famílies.

2. Morfologia de la tipografia.
Anàlisi de l'anatomia de les lletres.
Anàlisi tipològica de les caixes alta i baixa.
PRÀCTICA: Selecció de signes (O, Q, a, g), segons l'analítica prèvia.
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3. Topografia de la tipografia.
La textura dels tipus.
El pes de les lletres.
L'interlletrat.
La interlínia.
PRÀCTICA: Exemples variats.

4. Estils i ideologia.
Relacions estilístiques i dependències ideològiques amb els diversos períodes històrics.
PRÀCTICA: Recerca a comptar des la invenció de la impremta.

5. Arquitectura gràfica.
L'establiment de pautes.
Construccions i comportaments de textos (llargs, breus, titulars, paraules i acròstics).
Composicions en bloc, en bandera i centrats.
PRÀCTICA: Relacionar les pràctiques de l'arquitectura i la tipografia.

6. Senyalètica.
Retolació d'establiments comercials.
Senyalització vial urbana i interurbana.
Senyalètica de transports.
Senyalètica d'orientació i informació en edificis públics i comercials.
PRÀCTICA: Recerca i exemples de cadascún dels blocs. Exemple de disseny d'un rètol comercial, o bé institucional en un edifici
d'interès arquitectònic.

7. Les tipografies dels dissenyadors.
Aicher, Baskerville, Behrens, Benton, Bodoni, Burke, Didot, Van Dijk, Ehmcke, Frutiger, Garamond, Goudy, Grandjean,
Gutenberg, Jenson, Johnston, Jost, Lubalin, Manuzio, Miedinger, Morison, Plantin, Spiekermann, Thorne.
PRÀCTICA: Catalogar per branques i destacar detalls.

8. Les tipografies dels enginyers.
DIN, American Typewriter, Courier, OCR, Chicago interface, Bayer, Caslon IV, Trochut, Tschichold.
PRÀCTICA: Destacar anomalies i catalogar.

9. Les tipografies dels pintors.
Bernhard, Brody, Cassandre, Crous-Vidal, Excoffon, Gill, Granjon, Morris, Rand, Renner, Weiss.
PRÀCTICA: Classificar per tendències artístiques i cronològiques.

10. La logofília.
Una seqüència de lletres característica.
Arquitectura i identitat visual.
PRÀCTICA: Exercici de disseny d'un logo original.

11. Tipografia i art: cubisme / suprematisme.
Braque, Picasso, Gris, Altman, Puni, Malèvitx.
PRÀCTICA: Anàlisi morfològica.

12. Tipografia i art: dadaisme / futurisme.
Arp, Balla, Carrá, Höch, Haussmann, Ernst, Léger, Ray.
PRÀCTICA: Anàlisi morfològica.

13. Tipografia i art: surrealisme / expressionisme / racionalisme.
Miró, Delaunay, Duchamp, Moholy-Nagy, Kandinsky, Klee, Schreyer, Schwitters, Torres-García.
PRÀCTICA: Anàlisi morfològica.

14. Tipografia i art: abstracció / pop art.
Davis, Demuth, Tàpies, Chillida, Johns, Rauschenberg, Indiana, Lichtenstein, Nauman, Warhol.
PRÀCTICA: Anàlisi morfològica.

15. Tipografia i art: conceptual / contemporani.
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Basquiat, Equip Crònica, Kruger, Hamilton, Manzoni, Ruscha, Villeglé.
PRÀCTICA: Anàlisi morfològica.

Dedicació: 100 h
Grup gran/Teoria: 44h
Aprenentatge autònom: 56h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema Avaluació continuada Avaluació final
Presentacions orals 20% 20%
Treballs i exercicis individuals 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.

El sistema d'avaluació de l'assignatura Tipografia i Arquitectura es centra en els tres exercicis que els alumnes, de forma individual,
lliuren a cada terç del curs. Si bé puntuen per separat, la nota final depèn de l'avaluació global de tot plegat, inclòs el grau
d'assistència a classe i el de comprensió global de l'assignatura.

Per aquells alumnes que, sense assistir a classe, es presentin el dia de l'examen, està previst de fer-los un examen oral consistent en
una pregunta de cadascun dels 15 temes que figuren al temari repartit el primer dia de classe als alumnes, a raó d'1 punt per tema.
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