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CONTINGUTS
títol català
Descripció:
Comprendre la identitat del lloc ens porta a l?absoluta convicció de que el projecte residencial no pot ni ha de ser abordat com
quelcom abstracte. La seva contribució a la definició de les nostres ciutats és vital, i en conseqüència proposem exercicis amb
clares i específiques implicacions urbanes. La relació del projecte amb el lloc, o la complementarietat indissoluble de l?edifici i
l?espai públic són qüestions bàsiques i irrenunciables.
Investigar el concepte d'habitatge col·lectiu amb tota la seva complexitat, aplicant coneixements que els alumnes han anat
adquirint fins al moment i que aniran adquirint durant el màster.
Emfatitzar els llocs intermedis, aquells on es desdibuixen els límits i, per tant, es construeixen les relacions. Es viatjarà a través
d'aquestes juntes, per definir el buit actiu que estructurarà la massa edificada. La transició entre una trama urbana històrica i una
contemporània, entre l'espai públic i l'espai col·lectiu, entre l'espai col·lectiu i l'espai domèstic, entre el públic i el privat,
arquitecturizará una "promenade" que ens portarà "del llit al carrer".
Habitar tipologies que tindran en compte les necessitats de la societat com una variable constant lligada al desenvolupament
tecnològic, la situació economicosocial, etc.
Viatjar com un recorregut de recerca i aprenentatge on entendre, sobre el dibuix de les nostres passes, l'estructura urbana i
domèstica de l'arquitectura.
Objectius específics:
Vivim en una societat en constant evolució, on l'habitatge per estrany que sembli segueix immòbil, i aliè a aquests canvis. Els
seus dispositius i normatives essencials van ser ultimades fa dècades, i són copiades i reproduïdes com si no hagués passat res.
L'assignatura proposa revisar i reformular tipològicament l'habitatge així com proposar una intencionada reacció sobre l'evolució
en les formes de vida en sintonia amb una demanda social cada vegada més exigent i diversificada.
DEL LLIT AL CARRER, pretén promoure una nova orientació del talent cap a aquestes qüestions, reconeixent els límits on operar.
Límits econòmics, ecològics, socials i culturals, i també límits espacials que ens emplacen a un canvi de paradigma en la tinença,
gestió i interpretació de les diferents escales del programa domèstic.

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 30h
Aprenentatge autònom: 80h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
SE06 (1) 50% 30%
SE10 (2) 50% 70%
(1) Exposició pública i oral en classe
(2) Avaluació de projectes (combinació de diferents sistemes d'avaluació)
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