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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
1. És apte per a:
- aplicar les metodologies d'anàlisi i les tendències actuals historiogràfiques relacionades amb la teoria de l'art, l'arquitectura i la ciutat
2. És capaç de:
- desenvolupar el 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
- elaborar projectes d'investigació de teoria i història de l'arquitectura, en l'elaboració de tesis doctorals i en la col·laboració de
processos de gestió cultural urbana i museística
3. 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 aprenentatge autònom

80,0

64.00

Hores grup gran

15,0

12.00

Hores grup petit

30,0

24.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS
Segle XX: temes de tècnica i arquitectura
Descripció:
Professors: Ramon Graus, Ramon Faura, Pau Pedragosa
Com a idea i com a ofici, la tècnica va jugar un paper nuclear en el naixement i en la formulació de l'arquitectura del Moviment
Modern i el seu desenvolupament posterior. Durant el curs, es tractarà de desvetllar allò que la tècnica té de representació i de
fet real. A partir d'una aproximació historiogràfica, s'oferiran els instruments adequats per a una interpretació històrica de la
tècnica que estigui plenament embrancada dins el debat arquitectònic del segle XX.
Qüestions historiogràfiques
- La tècnica a les històries del Moviment Modern
Poètiques de la construcció I
- Racionalisme estructural francès
- Tectònica alemanya
- Maquinismes
Arquitectura, habitatge i tecnocràcia
-

Bases del taylorisme i del fordisme
Racionalització a les Siedlungen alemanyes
Le Corbusier taylorista
Ciència, tècnica i mite
Heidegger: "Construir, habitar, pensar" (1951), "La pregunta per la tècnica" (1953)
Habitatge massiu a la França de postguerra

Poètiques de la construcció II
- Le Corbusier i el gir cap a l'arcaisme
- Brutalismes i realismes
- Megaestructures
- Límits del high tech
- Light Construction
Objectius específics:
En acabar l'assignatura, el / la estudiant ha de ser capaç de:
-Raonar críticament els vincles entre la construcció (la tècnica de l'arquitectura), l'imaginari tècnic i l'arquitectura.
-Reconèixer i utilitzar adequadament els corrents historiogràfics principals sobre la matèria objecte d'estudi.
Dedicació: 62h 30m
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup petit/Laboratori: 15h
Aprenentatge autònom: 40h
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L'arquitectura i la construcció de l'habitatge als segles XIX i XX: Barcelona com a estudi de cas
Descripció:
Professora: Maribel Rosselló
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
Dedicació: 62h 30m
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup petit/Laboratori: 15h
Aprenentatge autònom: 40h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
SE02 Presentacions orals 25 25
SE03 Treballs i informes 25 25
SE05 Avaluació continua 50 50
El curs, en règim de seminari, s'aprovarà assistint activament un mínim del 80% de les classes. La qualificació es completarà en
funció de la participació en elles, especialment mitjançant la presentació oral i el debat d'un treball a determinar a classe.
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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