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Guia docent
210510 - AAC - Activitats i  Arquitectura a la Ciutat

Última modificació: 18/06/2020
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 740 - UOT - Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori.

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

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: JULIAN GALINDO GONZALEZ

Altres:

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials Grup Hores/semestre
Lliçó magistral Grup (20/40) 7,5
Exposició oral Grup (20/40) 7,5
Seminari/Taller Grup (20/40) 15

Activitas no presencials
Treball autònom 95 hores/semestre

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Aptitud per a exercir la crítica arquitectònica.

Com diu Oriol Bohigas "no s'aprèn a projectar projectant sinó analitzant projectes". Aquest és l'objectiu de l'assignatura, l'anàlisi de
projectes arquitectònics que construeixen la ciutat.

Es tracta d'anar construint una mirada crítica, personal, propositiva i constructiva, dins d'un marc cultural ampli, exercitant la lectura
d'exemples de l'arquitectura de la ciutat.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 95,0 76.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

Programa

Descripció:
Es proposa l'estudi del paper de les activitats en la conformació de la ciutat i les arquitectures que contribueixen a la construcció
de l'espai urbà, el públic i el privat. Es tracta de mostrar la condició urbana de l'arquitectura i la seva capacitat per construir
ciutat. "La urbanitat de l'arquitectura" titulava Manuel de Solà-Morales la conferència d'inauguració del curs acadèmic de l'ETSAB
en setembre de 2009.

Com es relacionen els edificis amb la ciutat? El pla de terra és el pla comú, no només és extern, de la ciutat, sinó també dels
mateixos edificis. Però el que fa que un edifici sigui part de la ciutat és entrar en els problemes de complexitat urbana, no tant en
la seva solució, sinó en la seva referència. És la separació projectual entre espai obert i espai tancat, entre espai públic i espai
privat, entre planta i alçat de la ciutat el que provoca la solitud de l'arquitectura i la incapacitat de fer ciutat. La divisió entre
l'espai públic i l'arquitectura és causa i efecte de la solitud amb que l'arquitectura es col-loca, de l'aïllament amb que
l'arquitectura abandona la ciutat.

L'arquitectura és l'única que té els mecanismes per vèncer aquesta dificultat, per sintetitzar aquesta dualitat cada vegada més
exagerada entre l'espai urbà i la forma arquitectònica. La confiança en l'arquitectura és la que ens ha de portar a absorbir la
ciutat, a no abandonar-la. La urbanitat té a veure amb el savi joc de les escales, la urbanitat són 3 coses, diu Solà-Morales:
permeabilitat, sensualitat i respecte. Des del punt de vista de la crítica urbanística, arquitectònica i sociològica de la ciutat, la
urbanitat ha estat associada a la idea d'activitat, no només a la de bon comportament, de respecte a l'ordre. S'entén amb això
que un espai és molt urbà quan hi passen moltes coses, quan hi ha molta activitat. La urbanitat és la idea de centralitat, de la
vitalitat, de la gent diferent, dels llums i la brillantor. Però la urbanitat no està només en l'activitat econòmica i social, sinó que
està també en la matèria de l'arquitectura, en la seva forma i capacitat de relacionar-se per construir espai urbà, és a dir, ciutat.

L'arquitectura és una sola cosa, i és en definitiva, el que ha de construir la ciutat.

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

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Treballs i exercicis individuals o en equip 70% 70%
Avaluació de projectes 30% 30%

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.

L'avaluació continuada es realitzarà a partir de la mitjana ponderada dels exercicis pràctics i teòrics, que es valoraran a partir dels
lliuraments intermedis, quedant sempre obert un lliurament final on es revisaran tots els exercicis, presentant un dossier final digital
en CD. Per optar a la qualificació per curs cal tenir realitzats tots els exercicis.

En el CD final s'inclouran, a més dels exercicis realitzats durant el curs, els apunts de classe i un dossier resum de les exploracions
realitzades en la interpretació dels elements urbans, esquemes i processos seguits en l'elaboració dels exercicis i les visites guiades.

La prova final, per als que no hagin superat l'avaluació per curs, consistirà, sense excepció, en un examen teòric-pràctic.

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Solà-Morales, I.. "Presente y futuros: arquitectura en las ciudades". Presente y futuros: arquitectura en las ciudades. Barcelona:
Comité d'Organització del Congrés UIA Barcelona 96 [etc.], 1996. p. 10-23.
- Solà-Morales, M. de; Ibelings, H.; Frampton, K. De cosas urbanas. Barcelona: Gustavo Gili, 2008. ISBN 9788425222603.
- La Ciutat vella de Barcelona: un passat amb futur = El centro histórico de Barcelona : un pasado con futuro = The old town of
Barcelona : a past with a future. Barcelona: Ajuntament de Barcelona. Foment de Ciutat Vella: Universitat Politècnica de Catalunya.
Laboratori d'Urbanisme de Barcelona, 2004. ISBN 847609566X.

Complementària:
- Duran, A. Barcelona i la seva història. Barcelona: Curial, 1972-1975.
- Solà-Morales, M. de. Diez Lecciones sobre Barcelona: los episodios urbanísticos que han hecho la ciudad moderna. Barcelona:
Col·legi d'Arquitectes de Catalunya, 2008. ISBN 9788496842243.
-  Inicis  de la  urbanística municipal  de Barcelona :  mostra dels  fons municipals  de plans i  projectes d'urbanisme 1750-1930.
Barcelona: Ajuntament; Corporació Metropolitana de Barcelona, 1985. ISBN 8476090293.
- Busquets, J. Barcelona: evolución urbanística de una capital compacta. 2ª ed.. Barcelona: Mapfre, 1994. ISBN 8471005360.

RECURSOS

Material audiovisual:
- La Urbanitat de l'arquitectura - Solà-Morales, Manuel de. http://upcommons.upc.edu/handle/2099.2/1236


