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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
FE-06. FE-06 Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat
lloc a les formes estilístiques
FE-10. FE-10 Aptitud per a intervenir a la rehabilitació d'edificis i a la restauració i conservació del patrimoni construït.

Transversals:
02 SCS N1. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 1: Analitzar sistèmicament i críticament la situació global, atenent la
sostenibilitat  de  forma interdisciplinària  així  com el  desenvolupament  humà sostenible,  i  reconèixer  les  implicacions  socials  i
ambientals de l'activitat professional del mateix àmbit.
04 COE N2. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i
redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura  està  organitzada,  per  una banda,  en classes  teòriques  que proporcionen continguts,  eines  i  instruments  per  al
coneixement d'aquesta arquitectura i criteris per a la seva rehabilitació. Per altra banda, farem sessions específiques per abordar
intervencions en habitatges existents que facin de referents. A més es desenvoluparà un treball de curs que anirem seguint i
treballant conjuntament al llarg de les sessions. L'estudi d'un cas ha de permetre concretar i experimentar els aprenentatges del curs.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

El teixit residencial, la casa en totes les seves variacions, és un element clau que conforma el nostre territori, els nostres pobles i les
nostres ciutats. És un testimoni fonamental per entendre la cultura arquitectònica i  constructiva de la societat contemporània.
Constitueix un patrimoni edificat imprescindible en qualsevol plantejament sensible a la realitat cultural que ens defineix i que és
curós amb els recursos que disposem.
L’optativa que es presenta es planteja des d’aquests paràmetres per això aborda, per una banda, la seva valoració patrimonial (en el
sentit de cultura material compartida), per una altra, indaga en el seu coneixement i evolució i, finalment, proposa instruments per a
la seva preservació.
És una assignatura fonamental per a aquells estudiants que estiguin interessats en treballar en la rehabilitació.

Els objectius es centren en:
Atorgar recursos per al coneixement arquitectònic i constructiu de l’arquitectura d’habitatge tradicional i contemporani existent.
Proporcionar eines per a la seva valoració patrimonial.
Dotar de coneixements i instruments que facilitin els criteris de preservació i intervenció.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 30,0 40.00

Hores aprenentatge autònom 45,0 60.00

Dedicació total: 75 h

CONTINGUTS

La casa com a patrimoni cultural. La casa com a conformadora de la cultura material de la nostra societat

Descripció:
Origen del patrimoni cultural
Traspassar de la teoria general a l’arquitectura de la casa com a bé cultural.
Cultura material i autenticitat
La invenció del patrimoni urbà

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h

Arquitectura i construcció de la casa al món preindustrial

Descripció:
La casa i el territori: referents culturals i condicionants físics i geogràfics
La casa conformadora dels nuclis urbans
La casa representativa urbana: casals i palaus
La casa de paret gruixuda com a referent constructiu
Tractament de la superfície i valors representatius
Sistemes constructius i tècniques d’acabat

Activitats vinculades:
Estudi i anàlisi d'intervencins

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 6h
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Arquitectura i construcció de la casa a partir de la industrialització

Descripció:
La casa de veïns entre mitgeres conformadora del teixit residencial
De la casa artesana a la casa de veïns
La consolidació de la casa de veïns
De palaus a cases de renda.
La casa de renda de paret prima a partir de la industrialització
Tractament de la superfície. Valorització façanes
Inicis de la modernització tècnica i nous materials per a una mateixa proposta
La casa aïllada suburbana conformadora noves idees de ciutat
Els blocs d’habitatges: de la ciutat compacta a la ciutat discontinua
Permanències i innovacions tècniques

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 10h
Aprenentatge autònom: 10h

Instruments per a la conservació del patrimoni residencial

Descripció:
Actuacions sobre el patrimoni residencial
Arquitectura de la casa i sensibilitat patrimonial
Coneixement i intervenció com a eines per a la sostenibilitat
Preservació versus gentrificació

Activitats vinculades:
Anàlisi i estudi de casos

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 6h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'assignatura  es  planteja  a  partir  d'un  treball  continuat  que  es  seguirà  durant  tot  el  curs.  Un  treball  que  es  centra  en  el
desenvolupament i seguiment de les classes i els exercicis vinculats i un treball de curs específic que ha de ser servir com a síntesi de
l'aprenentatge. El pes de cada una de les parts és el següent:
33% Seguiment de curs i exercicis puntuals a classe
33% Treball de curs
33% Exercicis de síntesi dels continguts
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