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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
Entre els objectius generals de l'assignatura figuren l'aplicació de metodologies d'anàlisi i l'estudi de les tendències actuals
historiogràfiques relacionades amb la teoria de l'art, l'arquitectura i la ciutat.
Un cop superada, l'estudiant serà capaç de desenvolupar un raonament crític davant del fet arquitectònic i el seu context social i
cultural, històric i actual, per saber comunicar i sintetitzar les idees i argumentacions relatives a la producció artística i arquitectònica,
a la producció d'espai en general, a la gestió urbana i a la gestió cultural.
Alhora, podrà elaborar projectes d'investigació de teoria i història de l'arquitectura, claus per a l'elaboració de tesis doctorals i en la
col·laboració de processos de gestió cultural urbana i museística. I aprofundirà sobre coneixements relatius a la teoria i la història de
l'arquitectura, dins de les tradicions de pensament teòric i crític de la nostra cultura i en el context general de les arts, de les
tècniques i de la producció de l'espai

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup petit

30,0

24.00

Hores grup gran

15,0

12.00

Hores aprenentatge autònom

80,0

64.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS
Arquitectures després de 1929
Descripció:
El curs pretén reconstruir i interpretar el sentit de les obres arquitectòniques del període 1930 fins als nostres dies, les
circumstàncies de la seva aparició i l'entramat d'interpretacions que ha conformat la tradició historiogràfica.
Així mateix, es revisarà la influència dels mitjans de comunicació de masses en la construcció de la cultura, la crítica i la teoria de
l'arquitectura moderna i contemporània, i molt especialment el paper que van jugar les exposicions en aquesta construcció.
El punt de partida és la constatació de la seva acció condicionant en la definició dels continguts que expressen a cada moment, en
el seu caràcter selectiu respecte a allò que transmeten i en la seva capacitat de dirigir les trajectòries dels diferents debats
ideològics.
1. El MoMA de New York: Del International Style (1932) al Deconstructive Architecture (1988).
2. L'ICA de London i la Whitechapel Gallery: Art and Architecture (1952), This is Tomorrow (1955) i l'informalisme nordamericà.
3. La Triennale d’Architectura di Milano: De les mostres d'arquitectura faixista (1930), la IX Triennale sobre la Divina Proporció
(1951) a la XV Triennale Architettura Razionalista (1973).
4. El paper del CCA desde 1979: Centro d'investigació, arxiu adquirit, biblioteca i exposicions.
5. Les Bienals de Venècia: Termòmetre del moment i exposicions d'autor.
6. La Cité de l’Architecture: Del museu de monuments decimonònic a la divulgación moderna.
7. EL NAI: Model de centre nacional d'arquitectura a finals del segle XX.
8. El DAC: Noves tentatives d'aproximar-se al públic: edifici híbrid BLOX i difusió de l'arquitectura.
Dedicació: 2h 30m
Grup gran/Teoria: 2h 30m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
SE05 Avaluació continua (Treball continuat de taller) 40 40
SE06 Exposició pública i oral a classe 60 60
Donada l'estructura de seminari-taller de l'assignatura, el sistema d'avaluació es planteja en dues fases:
-avaluació continuada: és el resultat de l'assistència, la participació i implicació de l'estudiant i del grau de desenvolupament de la
seva investigació al llarg de les sessions que estructuren el treball col·lectiu del taller (40%)
-avaluació final: és el resultat de l'elaboració final de la investigació (treball escrit amb o sense suport audiovisual) i de la seva
presentació pública a final de curs (60%)
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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