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METODOLOGIES DOCENTS

Classe expositiva participativa
Seminari/Taller
Treball autònom

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Aprofundir en un cas d'estudi a partir de l'aproximació historiogràfica
Reflexionar sobre la transformació de la ciutat i la incidència de l'arquitectura de l'habitatge
Estudiar el procés de conformació de l'edifici d'habitatges i de l'estandardització de les mateixes al llarg de segle XIX i XX
Analitzar l'evolució dels habitatges des dels valors que els defineixen
Indagar en el procés de modernització de l'habitatge i les diferències socials que els determinen
Proporcionar eines i recursos per a l'anàlisi de l'habitatge contemporani
Dotar recursos per al treball de recerca. Abordar en un context real l'accés a les formes habituals de producció científica

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
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CONTINGUTS

L'arquitectura i la construcció de l'habitatge als segles XIX i XX: Barcelona com a estudi de cas

Descripció:
El teixit residencial defineix i estructura la ciutat contemporània i constitueix el seu element més representatiu. L'assignatura que
presentem aborda des d'una aproximació històrica, prenent Barcelona com a estudi de cas, l'anàlisi de l'habitatge des de diferents
nivells, a manera d'estrats, des de l'anàlisi de la conformació de la ciutat a partir de la interrelació amb les grans operacions
d'habitatge, fins a l'estudi dels valors que s'associen a l'habitatge. Un recorregut que alhora recull els recursos formals i tècnics
que el defineixen.

1. El teixit residencial en la conformació de la ciutat contemporània
- De la ciutat existent al creixement expansiu
- La configuració de les xarxes tècniques
- Aigua, sanejament, gas i electricitat

2. L'edifici d'habitatges: cap a la racionalització constructiva
- De la casa artesana a la casa de veïns
- Tècniques per a la valoració de la façana
- El bloc aïllat com a alternativa
- De la paret de càrrega a l'estructura reticulada

3. Habitatge
- De l'espai narratiu a l'espai de la intimitat
- Organització dels espais
- Tècniques i recursos per als interiors
- Mecanització i tecnificació dels espais de consum
- Racionalització i sistematització dels espais per a la higiene

4-Habitatge col·lectiu contemporani
- Eines per a l'anàlisi
- Habitatge públic contemporani a Barcelona (HCD)
- Polítiques d'innovació de l'habitatge públic a Barcelonatica
- Condicions de disseny de l'habitatge col·lectiu actual

Dedicació: 62h 30m
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup petit/Laboratori: 15h
Aprenentatge autònom: 40h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Treball de curs que desenvoluparem a partir de lliuraments parcials, sessions taller, exposicions orals i lliurament final
Avaluació (%)
SE02 Lliuraments escrits 30 (10+30)
SE03 Presentacions orals 30 (15+15)
SE05 Lliurament final (oral i escrit) 40

El curs, en règim de seminari i  és essencial l'assitència a les diferents sessions. La qualificació es completarà en funció de la
participació en aquestes.

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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