
Data: 08/03/2023 Pàgina: 1 / 3

Guia docent
210716 - RFU - Les Regles de la Forma Urbana

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

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: JORDI FRANQUESA SANCHEZ - JOAQUIN SABATE BEL

Altres: Segon quadrimestre:
JORDI FRANQUESA SANCHEZ - U2
JOAQUIN SABATE BEL - U2

METODOLOGIES DOCENTS

Mètode expositiu/Lliçó magistral
Classe expositiva participativa
Seminari/Taller
Treball autònom
Tutoria

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. És apte per:
- analitzar les problemàtiques urbanístiques dels espais urbans i territorials
- interactuar amb els diferents actors, usuaris, responsables polítics i prenedors de decissions
2. És capaç de:
- dur a terme una reflexió personal i fonamentads sobre les principals problemàtiques dels diferents camps d'acció de la urbanística
- aconseguir una comprensió sistemàtica de l'urbanisme i de les tècniques i mètodes de recerca relacionats amb el mateix
3. Aprofundirà sobre coneixements i aptituds referides a contribuir, mitjançant una recerca original, a ampliar les fronteres del
coneixement disciplinar, a partir d'una anàlisi crítica, avaluació i síntesi
4. Coneixerà aspectes per concebre, dissenyar, posar en pràctica i adoptar un procés de recerca urbanística amb rigor acadèmic

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

LES REGLES DE LA FORMA URBANA
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Descripció:
Aquesta assignatura pretén argumentar on rau la bellesa i l'ordre de tantes ciutats que admirem, conèixer les raons que han
portat a determinades ciutats com Amsterdam, Barcelona, ??Boston, Chicago, New York, París a ser com són, a desvetllar les
raons de la seva forma. Per a això presenta l'evolució recent dels instruments de regulació urbana de l'arquitectura, especialment
d'aquells més específics del camp del pla i del projecte urbanístic.
Les sessions es divideixen en dos blocs clarament diferenciats. El primer es refereix a l'evolució d'aquestes ciutats i les seves
regles urbanes, a conèixer la seva aparició i consolidació en diferents ciutats i períodes històrics.
El segon bloc es proposa aprofundir en l'anàlisi de les diferents opcions que assumeixen avui dia aquests instruments en la
lectura i intervenció en la ciutat.
En el conjunt de les sessions s'analitzen l'estructura i contingut d'aquests instruments, els elements que s'atenen i les tècniques
utilitzades.
El curs combina diverses estratègies metodològiques: presentació de la temàtica; debat sobre instruments i els seus efectes;
comentaris de textos de referència i presentació dels avenços de la recerca.
A cada sessió es planteja un debat dels continguts presentats. S'introdueix el tema amb l'objectiu de facilitar la comprensió de la
importància d'aquests instruments en la conformació de les nostres ciutats i animar la discussió sobre aquests efectes.
Aquestes presentacions s'intercalen amb lectures i cada cinc sessions es procedeix a la presentació pública dels avenços de les
investigacions dels estudiants.
Cada participant tria un cas d'estudi, que es pretén sigui el més proper possible (temàtica o metodològicament) al treball de fi de
màster que pensa elaborar i el presenta i debat amb tots els participants al llarg del curs.
El programa orientatiu de les sessions és el següent:

EVOLUCIÓ DELS REGLAMENTS URBANS
1. Els reglaments urbans de l'edificació

INSTRUMENTS PER A L'ANTICIPACIÓ. CINC CIUTATS
2. De l'arquitectura a l'ordenança, de l'escenografia a la ciutat. Les Servitudes Spéciales d'Architecture de Paris (1605-1886)
3. Barcelona. Alineació i ordenances figuratives. Elaboració de l'ordenança d'Eixample.
4. Les fundacions republicanes del segle XIX (Provincia de Buenos Aires, Argentina)
5. La Habana: trànsit entre la ciutat colonial i el suburbi
6. Nova York: les zoning law com alternatives als plans

LA CIUTAT DELS BLOCS. QUATRE EXEMPLES
7. Dels segells i patrons a la tècnica serial: El desenvolupament del Pla d'Extensió d'Àmsterdam
8. La composició urbana en l'obra d'Ernst May
9. Les formes de la identitat: Les regles d'ordenació del projecte residencial en la comunitat d'arquitectes Van
der Broek i Bakema
10. Morfologia urbana i ordenança

LA RENOVACIÓ DELS INSTRUMENTS. DE NOU TRES CIUTATS
11. Paris: De les Servitudes Spéciales d'Architecture a les ZAC. 'Cap a una nova figuració'
12. Barcelona: La reglamentació d'allò construït
13. Nova York: Les zoning law com alternatives als plans

NOUS TEMES I REPTES DE L'ORDENANÇA
14. L'estructura de les normes-ordenances en els instruments de planejament
15. La recuperació de les ordenances morfològiques en el planejament urbanístic
16. L'ordenança com a metaprojecte: design guidelines
17. Els nous codis urbans en el suburbi americà
18. L'ordenança de la ciutat dels blocs

Objectius específics:
Aquesta assignatura vol reconèixer, a l'aparició i consolidació dels instruments de prefiguració de l'arquitectura
en diferents ciutats i períodes històrics, molts dels continguts i preocupacions de les actuals regles, així com aprofundir en l'anàlisi
de les diferents opcions que assumeixen avui en dia aquests instruments en la lectura i intervenció a la ciutat, a l'objecte de
capacitar en la seva aplicació a partir del seu coneixement més detallat.
L'assignatura combina l'anàlisi de les principals referències i el procés derivat de construcció de les grans ciutats.
L'assignatura està igualment pensada per oferir bases metodològiques d'anàlisi i presentació i per formar en definitiva en el camp
de la recerca.

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

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
SE05 i SE06 50 50
SE08 50 50

L'avaluació és continua. El 50% es basarà en la presentació a classe i l'altre 50% en el lliurament d'un treball escrit (un exercici de
recerca sobre un tema escollit).

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)
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