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PROFESSORAT
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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
6. CE1 - Aplicar els coneixements adquirits sobre identificació, caracterització i  desenvolupament de materials de construcció i
sistemes constructius.
7. CE10 - Aplicar les tècniques avançades d'aixecament gràfic d'edificis en el reconeixement dels edificis existents.
8. CE9 - Aplicar els coneixements sobre la documentació històrica d'un edifici, així com analitzar els elements presents en un edifici
des d'una perspectiva històrica.

Genèriques:
10. CG1 - Dotar l'estudiant de la capacitat per aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes complexos en qualsevol
sector de l'edificació .
11. CG2 - Capacitar per comunicar-se amb eficàcia tant oralment com per escrit .

Transversals:
9. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Bàsiques:
1. CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de
ser en gran mesura autodirigida o autònoma .
2. CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació
d'idees, sovint en un context d'investigació.

3. CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous
o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

4. CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels
seus coneixements i judicis.
5. CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
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METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura s'estructura, en primer lloc, en classes magistrals, els professors exposaran les línies bàsiques que defineixen cada un
dels continguts de la matèria.En segon lloc, a algunes de les sessions es dedicarà una part de la mateixa a exposicions individuals dels
participants a la classe. Paral·lelament, analitzarem un cas estudi comú com a referent i pràctica.
També es realitzaran alguns exercicis puntuals vinculats a l'aixecament gràfic.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Reconèixer els materials, les tècniques i les estructures espacials del patrimoni construït quotidià.
Reconèixer els canvis tècnics produïts en el procés constructiu en la transició del món preindustrial a l'industrial.
Valorar l'aplicació dels materials, les tècniques i les estructures espacials en l'arquitectura de cada moment històric.
Valorar les interrelacions entre l'arquitectura monumental i l'arquitectura residencial quotidiana.
Determinar el període de construcció d'un edifici.
Utilitzar les eines i els recursos existents per a la documentació d'un edifici.
Utilitzar i aplicar les tècniques avançades de l'aixecament gràfic (fotogrametria terrestre, làser escàner, etc.) de l'edifici.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 5,0 4.00

Hores activitats dirigides 10,0 8.00

Hores grup mitjà 5,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 72.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

C1. Anàlisi històrca, arquitectònica i constructiva del patrimoni preindustrial. La casa i altres edificacions

Descripció:
Reconeixement i anàlisi de l'arquitectura residencial pròpia d'un àmbit preindustrial atenent la seva conformació, els materials, les
tècniques i les estructures espacials que la fan possible.
Estudiar les característiques arquitectòniques i constructives de la masia, les cases vilatanes i les cases vinculades a contextos
geogràfics i físics determinats.
Estudiar les característiques arquitectòniques i constructives d'altres de les edificacions que constitueixen el patrimoni
preindustrial quotidià

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 2h
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C2 Anàlisi històrica, arquitectònica i constructiva del patrimoni en el període contemporani.

Descripció:
Segle XVIII i inicis del XIX
Contextualització històrica arquitectònica. Estudi de l'arquitectura residencial (la casa d'escaleta, palaus i cases grans, la
Barceloneta com exemple).
Estudi de l'arquitectura manufacturera.

Canvis a mitjans del segle XIX
Contextualització històrica arquitectònica. La configuració de la casa de veïns. Reformes urbanes per a la creació d'habitatge.
Palaets i cases singulars. Arquitectura funcional i equipaments (fondes, fàbriques de pisos)

Canvies en l'últim terç del segle XIX
Contextualització històrica arquitectònica. Exposició Universal de Barcelona. L'esplendor de l'Eixample de Barcelona. Palaus dins
edificis d'habitatge. Arquitectura funcional i equipaments: fàbriques (naus), mercats, hospitals, grans col·legis, pavellons de
l'exposició

Inicis del segle XX (de 1914 a 1936)
Contextualització històrica arquitectònica. Patrimoni residencial: L'Eixample perifèric, l'aportació del moviment modern, l'evolució
de l'espai de la higiene. Arquitectura funcional i equipaments: edificis d'oficines (Via Laietana), fàbriques, escoles (Grup escolar
Baixeres), institucions de la Mancomunitat, sanatoris (Torrebonica), pavellons Exposició Internacional.

Anys de postguerra
Contextualització. Arquitectura residencial: primeres iniciatives d'habitatge social, habitatge residencial en barris benestants.
Arquitectura funcional i equipaments: fàbriques. Recessió constructiva: sistemes autàrquics.

Anys de recuperació
Contextualització. Habitatge residencial: polígons residencials, modernització de l'espai de la cuina. Arquitectura funcinal i
equipaments: pavellons, esglésies de barris, fàbriques, universitats laborals. Paulatina generalització del formigó armat. Biguetes
pretesades. Parets de càrrega.

L'auge de la construcció
Contextualització. Arquitectura residencial: permissivitat constructiva, augment de l'edificabilitat (remuntes). Arquitectura
funcional i equipaments: efificios industrials de pisos. Formigó armat i parets de càrrega

Dedicació: 15h
Grup gran/Teoria: 12h
Activitats dirigides: 3h

C3. Fons documentals i estudi històric per al coneixement de l'edifici

Descripció:
Conèixer i emprar les diferents fonts documentals adients per a l'estudi i documentació d'un edifici. Fonts documentals
secundàries: bibliografia i articles (bases de dades). Fonts documentals primàries: documents escrits, documents fotogràfics,
documents orals.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 2h
Activitats dirigides: 4h
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C4. Aixecament arquitectònic

Descripció:
Introducció. Aixecament arquitectònic. Representació gràfica
Conèixer i utilitzar les eines i els recursos existents per a la documentació gràfica d'un edifici.
Conèixer i utilitzar les tècniques avançades d'aixecament gràfic d'edificis en el reconeixement dels edificis existents.

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

C5. Instruments i mètodes d'aixecament

Descripció:
Instruments. Mètodes directes i indirectes. Fonaments geomàtrics.
Fotogrametria. Digitalitzadores 3D. Làser escàner
Conèixer i utilitzar els instruments i mètodes topogràfics i fotogramètrics adequats per a la realització d'aixecaments no
cartogràfics.
Conèixer i utilitzar les tècniques avançades de l'aixecament gràfic (fotogrametria terrestre, làser escàner, etc.) de l'edifici.

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 6h
Activitats dirigides: 3h

ACTIVITATS

Visita arxiu

Descripció:
Visitar un arxiu de l'àmbit de l'arquitectura per tal de conèixer de primera mà les característiques del fons documental

Dedicació: 3h
Grup gran/Teoria: 3h

Visita edifici cas estudi

Descripció:
Realitzar exercici pràctic. Validar alguns dels continguts de les sessions

Dedicació: 3h
Activitats dirigides: 3h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Les competències  de l'assignatura defineixen dues àrees:  les  referides al  coneixement  històric,  arquitectònic  i  constructiu  del
patrimoni, per una banda, des del coneixement de les fonts documentals i la contextualització del mateix patrimoni (70%) i, per altra
banda, des de la representació gràfica a partir de l'aplicació de les tècniques avançades (30%)

Coneixement de les fonts documentals i la contextualització del mateix patrimoni (70%):
Es realitzaran dues proves escrites amb un valor del 30% cada una.
Exercici pràctic vinculat a un cas estudi, 10%

Representació gràfica a partir de l'aplicació de les tècniques avançades (30%):
Activitats d'aula: 15%
Exercici pràctic: resolució d'un treball fotogramètric relacionat amb l'aixecament arquitectònic. Es lliurarà una memòria descriptiva i
plànols de detall a gran escala. 15%
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