
Data: 08/07/2022 Pàgina: 1 / 3

Guia docent
210723 - D - Domèstica
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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 735 - PA - Departament de Projectes Arquitectònics.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS AVANÇATS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Pla 2015). (Assignatura
optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: GUILLERMO LÓPEZ IBÁÑEZ
MÓNICA TÁRREGA KLEIN

Altres: Segon quadrimestre:
GUILLERMO LÓPEZ IBÁÑEZ- PPP2
MÓNICA TÁRREGA KLEIN- PPP2

CAPACITATS PRÈVIES

No es requereixen.

REQUISITS

No es requereixen.

METODOLOGIES DOCENTS

Mètode expositiu/Lliçó magistral
Seminari/Taller
Treball autònom

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Conèixer la complexitat de la condició domèstica com a base per al projecte,
Disposar d'eines per a la recerca en el camp de l'arquitectura,
Relacionar els continguts arquitectònics amb altres camps, des de la ciutat a l'art contemporani,
Comparar i associar com a mètodes d'estudi i crítica arquitectònica,
Qüestionar i discutir les certeses adquirides sobre la condició domèstica i les seves relacions.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup petit 30,0 24.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

Domèstica

Descripció:
1 La condició domèstica
2 Espais i activitats
3 Sessió de taller
4 Indicis d'activitat
5 Sessió de taller
6 Escales d'intimitat
7 Sessió de taller
8 Habitant els límits
9 Sessió de taller
10 El menjar, la casa i la ciutat
11 Sessió de taller
12 Domesticar el carrer
13 Sessió de taller
14 Intercanvis entre casa i carrer
15 Presentació del llibre

Objectius específics:
L'assignatura té com a propòsit l'estudi de la condició domèstica, com a forma de relació amb els altres i d'apropiació de l'entorn.
La presència i l'activitat es prenen com a indicadors que ens permeten descompondre i recompondre successivament aquesta
condició.
L'objectiu d'aquest procés és múltiple: aprofundir en el camp de la domèstica; obrir la mirada cap a altres camps, des de la ciutat
a l'art contemporani; comparar i associar com a mètodes d'estudi i crítica arquitectònica; qüestionar i discutir les certeses
adquirides sobre el domèstic, sobre la casa, la seva relació amb el carrer i amb la ciutat.

Activitats vinculades:
L'elaboració, per grups d'estudiants, dels capítols d'un llibre sobre la condició domèstica.

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 24h
Activitats dirigides: 21h
Aprenentatge autònom: 80h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

El treball del curs s'avalua de manera continuada i acumulativa, considerant la participació a les sessions teòriques i de taller, així
com l'evolució del treball de l'assignatura en les seves diverses fases (tal com s'especifiquen a l'apartat 'Activitats').

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)
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RECURSOS

Altres recursos:
Intranet Docent:
https://atenea.upc.edu/moodle/login/index


