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210703 - ATC - Arquitectura, Teoria i  Crítica

Última modificació: 13/06/2022
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 ESTUDIS AVANÇATS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Pla 2015). (Assignatura
obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: ANTONIO ISALGUE BUXEDA - EDUARDO BRU BISTUER - CARLOS RAMIRO MARMOLEJO
DUARTE - MARIA DEL PILAR GIRALDO FORERO - CRISTINA GASTON GUIRAO - ESTEFANÍA
MARTÍN GARCÍA - ANTONI RAMON GRAELLS - JOSE M. MONTANER MARTORELL - FRANCISCO
PEREMIQUEL LLUCH - JOAQUIN SABATE BEL

Altres: Primer quadrimestre:
EDUARDO BRU BISTUER - CP
CRISTINA GASTON GUIRAO - PPP
MARIA DEL PILAR GIRALDO FORERO - ITA
ANTONIO ISALGUE BUXEDA - AEMA
CARLOS RAMIRO MARMOLEJO DUARTE - GVUA
JOSE M. MONTANER MARTORELL - THC
FRANCISCO PEREMIQUEL LLUCH - U
ANTONI RAMON GRAELLS - THC
JOAQUIN SABATE BEL - U
ESTEFANÍA MARTÍN GARCÍA - RRA

METODOLOGIES DOCENTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

És capaç d'adquirir una perspectiva global a nivell internacional l'estat de la qüestió, dels temes d'actualitat i de les investigacions de
les diverses especialitats centrades en temes de teoria i crítica d'arquitectura.

Assolir una comprensió sistemàtica sobre els últims corrents de pensament, teoria i crítica de l'arquitectura a nivell internacional,
nacional i de l'àmbit de l'arquitectura a Barcelona.

Perfeccionar la comprensió i comunicació en una tercera llengua a partir d'un conjunt de conferències en anglès després de les que els
estudiants hauran de realitzar l'anàlisi i discussió de la mateixa, així com de textos de la bibliografia bàsica de l'assignatura en aquest
idioma a través d' seminaris on es treballarà la síntesi, l'abstracció i l'argumentació. Observació: en l'especialitat Contemporary
Project tota la docència és en anglès.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores grup petit 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

títol català

Descripció:
El curs està orientat bàsicament a reflexionar sobre mètodes i instruments de recerca i així mateix sobre la divulgació dels
resultats de les investigacions, tant a través dels mitjans habituals (articles en revistes), com per altres vies innovadores.
S’assagen capacitats imprescindibles per a la investigació a través d'exercicis senzills, a realitzar a l'aula, que ens permetin
adquirir certes destreses i habilitats o, com a mínim, tenir coneixement de les mateixes.

L’activitat formativa es desplega a través de classes magistrals i de l’exposició de continguts en règim de seminari, de la
comparació i contrast de casos per part dels estudiants, de la confecció d’exercicis i projectes fora de l’aula i de la tutoria.

A partir dels debats generats en les classes teòriques, els alumnes elaboren un treball vinculat a la recerca pel seu TFM, que pot
consistir en una visió general del mateix, en desplegar l’estat de l’art de la temàtica abordada, o un dels capítols del futur TFM.

S’explica als estudiants que un estat de l'art és la revisió dels treballs previs que s'han realitzat al voltant d'una matèria. Aquests
treballs sovint són de tipus empíric i per tant l'estat de l'art de plasmar l'estat dels coneixements empírics en el moment en el
qual es realitza una investigació. La utilitat de l'estat de l'art és molt gran, ja que garanteix que la investigació que es planteja no
sigui redundant en relació a l'estat actual dels coneixements, i per tant que sigui nova i pertinent. Així mateix, la confecció d'un
estat de l'art ha de permetre conèixer les tècniques i els mètodes d'investigació que s'han fet servir en el passat o en altres
contextos geogràfics, de tal manera, que pot guiar el disseny metodològic del projecte de recerca per al qual es realitza.

Se’ls demana també revisar i sintetitzar una tesi relacionada amb la seva temàtica i realitzar una breu exposició que propiciï la
generació d'un debat per part dels participants. Entre altres coses el treball i exposició d'incloure en relació a cada tesi revisada:
1) Objectiu
2) Justificació / novetat del tema
3) Hipòtesi, si escau
4) Metodologia usada
5) Principals troballes i rellevància dels mateixos per a la societat

Objectius específics:
En superar aquesta assignatura, l’estudiant serà capaç d’ adquirir una perspectiva global equilibrada i raonada dels temes
d'actualitat, de l'estat del coneixement i les investigacions i com aquests poden afrontar-se en les diverses especialitats, des del
punt de vista de la teoria i la crítica d'arquitectura.

Son també objectius de l’assignatura introduir els coneixements de cadascuna de les línies d'especialització i assolir una visió
global i transversal de l'àmbit Barcelona-Arquitectura.

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 30h
Aprenentatge autònom: 80h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

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)


