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Unitat responsable:

290 - ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Unitat que imparteix:

703 - CA - Departament de Composició Arquitectònica

Curs:

2015

Titulació:

GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Unitat docent Obligatòria)

Crèdits ECTS:

4

Idiomes docència:

Català, Castellà

Professorat
Responsable:

JOSE MARIA GARCIA FUENTES

Altres:

Primer quadrimestre:
JOSE MARIA GARCIA FUENTES - 1
SERGI GARRIGA BOSCH - 1
MANUEL GUARDIA BASSOLS - 1
Segon quadrimestre:
JOSE MARIA GARCIA FUENTES - 1
SERGI GARRIGA BOSCH - 1
MANUEL GUARDIA BASSOLS - 1

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
EP3G. Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció (T).
EP8G. Capacitat per intervenir i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït (T).
EP9G. Capacitat per exercir la crítica arquitectònica.
EP15G. Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.
EP22G. Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
Transversals:
CT6G. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització
de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
CT3G. APRENENTATGE AUTÒNOM. Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió
crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CT4G. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes
de la pròpia especialitat.
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Metodologies docents
El curs tindrà alhora una aproximació teòrica i pràctica, amb la intenció d'estimular la reflexió i de dotar als alumnes de
referents conceptuals, crítics i de projecte. Al llarg de les sessions s'abordarà la discussió al voltant del patrimoni en tot el
que comporta en termes de preservació, intervenció, processos d'institucionalització i debats doctrinals. I s'estudiaran els
processos històrics que han acabat definint tant aquesta discussió i com el mateix concepte contemporani de patrimoni,
així com les reflexions teòriques més importants al voltant la pràctica de l'arquitectura i el patrimoni.
L'horari de classe es dividirà en tres parts:
1. Exposició de les lectures dels estudiants.
2. Exposició dialèctica per part dels dos professors dels temes següents.
3. Seminari: Presentació de d'estudiants de temes assignats. Pràctiques de preparació dels temes.
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
L'objectiu és comprendre la formació de la noció contemporània de patrimoni en la seva complexitat històrica i crítica, així
com en els debats dinàmics al voltant de la problemàtica de la seva intervenció, preservació i conservació.
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 100h

Hores grup gran:

22h

22.00%

Hores grup mitjà:

22h

22.00%

Hores grup petit:

0h

0.00%

Hores activitats dirigides:

0h

0.00%

Hores aprenentatge autònom:

56h

56.00%
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Continguts

Temari

Dedicació: 42h
Grup gran/Teoria: 21h
Grup mitjà/Pràctiques: 21h

Descripció:
1. Raons del curs. Emergència i expansió de la noció de patrimoni: nous marcs conceptuals i crítics.
2. El patrimoni com a llegat o com a procés? Canvis en l?experiència del temps i de la història: emergència de la
noció de monument històric.
3. La institucionalització del debat sobre el patrimoni. La construcció de les nacions Europees modernes.
4. Restaurar o no restaurar: Viollet-le-Duc, Ruskin, Boito i Riegl. L?origen del debat sobre la intervenció en el
patrimoni. Conservació i preservació.
5. Espai urbà i construcció de la memòria. Les capitals del segle XIX i la qüestió dels centres històrics. Gustavo
Giovannoni. El ?conservacionisme? a Catalunya. El cas del barri gòtic de Barcelona.
6. Les dues cartes d?Atenes i les reconstruccions de la postguerra. Del ?restauro critico? a la noció de bé cultural.
La UNESCO i les aproximacions antropològiques.
7. La globalització del patrimoni. Expansió post-moderna, la UNESCO i el Patrimoni de la Humanitat. Entre
l?autonomia del camp i les fronteres disciplinàries. Reflexions sobre paisatges històrics i preservació.
8. Una discussió oberta. La preservació del patrimoni com a mediador de la seva interpretació.Intervencions
contemporànies en el patrimoni.
Presentacions dels treballs.
Objectius específics:
El que entenem per patrimoni forma un context ineludible en la pràctica de l?arquitecte contemporani. Des del
seu origen modern, a finals del segle XVIII, el debat entorn a la noció de patrimoni, i de les polítiques de
preservació i conservació associades, s?ha desenvolupat i enriquit fins arribar a l?expansió mundial actual sense
precedents. Des dels anys 1960s, aquesta explosió ha coincidit amb la pèrdua de bona part de l?estatut
d?excepció que el patrimoni gaudia en els moments primerencs del capitalisme i, paradoxalment, ha comportat
una funció cada vegada més important des del punt de vista estructural i productiu. En aquesta llarg recorregut,
malgrat la sedimentació del debat crític i la consolidació institucional de la noció de patrimoni ?i les
problemàtiques associades a la seva preservació o conservació?, segueixen oberts tots els debats essencials i
s?ha ampliat dramàticament el marc de referències conceptuals, crítiques i de projectes. Per aquesta raó,
l?assignatura adoptarà una aproximació comprensiva i entendrà la definició dels valors patrimonials i dels criteris
de preservació i intervenció en el patrimoni en les seves dimensions processual, cumulativa i oberta; i no tant des
de principis axiomàtics, doctrinals o normatius.

Sistema de qualificació
Treball escrit i presentació oral de l'alumne: 50%. El treball a presentar públicament es prepararà prèviament amb el
professorat durant les pràctiques.
Comentari de text: 40%.
Assistència: 10%.
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