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210504 - AC - Arquitectura Contemporània

Última modificació: 18/06/2020
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 756 - THATC - Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA (Pla 2015). (Assignatura optativa).

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable:

Altres:

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials Grup Hores/semestre
Lliçó magistral Grup (20/40) 15
Seminari/Taller Grup (20/40) 15

Activitats no presencials
Treball autònom 95 hores/semestre

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu és aprofundir en el coneixement de les formulacions més significatives que hi ha a l'arquitectura actual, assenyalar-ne la
seva gènesi i la seva possibilitat futura.

Es tracta de plantejar una reflexió sobre l'arquitectura avui i en els recents temps, a partir del coneixement i crítica de les teories i
realitzacions més representatives.

La interpretació de l'arquitectura contemporània es fa des de criteris conceptuals. Es proposa l'organització del curs en grans temes,
que es corresponen als principals fenòmens arquitectònics dels últims anys i als principals reptes que té l'arquitectura en aquests
moments.

Ensenyar a pensar sobre l'Arquitectura, sobre els reptes que a l'Arquitectura se li plantegen ara, és possiblement la tasca principal de
l'assignatura. La finalitat de l'assignatura serà per tant, formar opinió, fer-se una opinió pròpia, fonamentada en debats provinents de
la crítica i la reflexió més autoritzada contrastada amb l'anàlisi d'edificis, amb textos i discursos sobre ells i sobre els principals temes
que hi ha en el debat actual.

Per tant, l'estudiant adquirirà:

- competències per la crítica d'arquitectura i en conseqüència,
- aptituds per dissenyar i concebre edificis i espais urbans mitjançant el desenvolupament de projectes.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 95,0 76.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Programa

Descripció:
Intuïció i expressió en la creació arquitectònica.
Diagrames, data-base i nou funcionalisme.
Tectònica, i high-tech.
Fenomenologia.
Lloc i existencialisme.
Minimalisme.
Arquitectura Pop.
Crítica de l'arquitectura-escombraria.
Plecs i super superfícies.
Telèpolis, la ciutat global.
Lleugeresa i fluïdesa.
Metabolisme i nou organisme informal.
Formacions catalítiques i disseny digital.
Morfo genètica.
Sostenibilitat, ecologia i arquitectura verda.
Eco Tech.

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 15h
Aprenentatge autònom: 95h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Proves de resposta llarga 30 100
Treballs i exercicis individuals o en equip 35
Avaluació de projectes 35

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).
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Hi hauran classes amb lliçons teòriques i classes pràctiques tipus seminari, on el comentari de text i l'anàlisi crítica de projectes seran
els principals fils conductors.

Els estudiants hauran d'intervenir a les classes pràctiques.

Els treballs proposats es referiran generalment a l'estudi d'un projecte, del que caldrà analitzar els mètodes de treball utilitzats pels
projectistes, les maneres com s'han anat materialitzant les idees que el sustenten i la crítica que mereix l'obra.
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