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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura

Altres: Primer quadrimestre:
     JOSE LUIS OYON BAÑALES - 1
     MARTA SERRA PERMANYER - 1

Responsable: MARTA SERRA PERMANYER

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

756 - THATC - Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació
740 - UOT - Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori

2018

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

6 Idiomes docència:  Català, Castellà

Unitat responsable: 290 - ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

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).

EP16G. Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura.

EP20G. Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura 
occidental, així com dels seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
EP22G. Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.

EP23G. Coneixement adequat de les bases de l'arquitectura vernacla.

EP24G. Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes

CE5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la 
necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala 
humana.
CE2. Conocimiento adecuado de la historia y de las teorías de la arquitectura, así como de las artes, tecnologías y 
ciencias humanas relacionadas.
CE3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.
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L'assignatura és interdepartamental i evita l'examen de les formes de l?arquitectura com un àmbit autònom i 
autosuficient. Aborda les canviants relacions entre ciutat i arquitectura, i les posa en relació amb els seus contextos 
històrics. S'han triat episodis destacats de la cultura urbana i arquitectònica que permetin resseguir un ampli arc de la 
història occidental per oferir un primer sistema de referències, i per posar en evidència els aspectes més rellevants i les 
variables més crítiques en cada cas. Es tracta de ser conscients de  les implicacions socials i ambientals de la ciutat i la 
forma urbana.
A través dels treballs pràctics, es tracta de reconèixer els edificis de referència de la ciutat, l'arquitectura de la residència 
urbana, els seus tipus i teixits residencials, així com la innovació en l'arquitectura vinculada a l'àmbit de l'urbanisme. 
Treballar amb les fonts d'informació donades, articular els arguments explicatius, utilitzar el vocabulari tècnic apropiat, 
així com respondre adequadament quan es formulin preguntes en una presentació oral o escrita.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

33h  

33h  

0h 

0h 

84h  

  22.00% 

  22.00% 

   0.00% 

   0.00% 

  56.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

Cada setmana estarà dedicada a un tema, que posarà en relació una etapa històrica, una ciutat i un moment de la cultura
arquitectònica. Aquests continguts seran objecte d'un examen dedicat a la dimensió urbana i un altre dedicat a la 
dimensió arquitectònica.
Els alumnes s'organitzaran en grups que abordaran un treball per cada tema. Hi haurà una exposició oral cada setmana, 
d'acord amb el desenvolupament del curs, i la presentació d'un resum esquemàtic en un din A3, que serà objecte d'una 
primera avaluació. Al final del semestre es lliurarà el treball més ben desenvolupat en un Din2, que servirà per l'avaluació 
final de la pràctica.

Metodologies docents
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Examen Ciutat Arquitectura:  50%
Din A3:  15%
Din A2: 35%

Sistema de qualificació

Continguts

Temari Dedicació: 66h 

Grup gran/Teoria: 33h 
Grup mitjà/Pràctiques: 33h 

L'assignatura és interdepartamental i evita l'examen de les formes de l'arquitectura com un àmbit autònom 
autosuficient. Aborda les canviants relacions entre ciutat i arquitectura, i les posa en relació amb el seu  context 
històric. L'aproximació obliga a una inevitable i estricte selecció. S'han triat episodis destacats de la cultura 
urbana i arquitectònica que permetin resseguir un ampli arc de la història occidental, oferir un primer sistema de 
referències capaç d'evidenciar quines són les variables crítiques en cada cas.

Descripció:

Objectius específics:
1. Introducció: L'arquitectura i la ciutat. L'Acròpolis i l'Àgora.
2. Ciutat medieval i ciutat islàmica. El cas de la ciutat de Fes.
3. La cultura de l'humanisme. Florència, 1300.1470.
4. La Roma renaixentista i barroca. 1500-1680.
5. Arquitectures i intervencions urbanes a Paris, 1600-1870. 
6. Londres georgià i victorià. Arquitectura de l'habitatge, intervencions urbanes, i infraestructuras.
7. Barcelona, 1850-1925. Entre el Pla Cerdà i el Modernisme.
8. Examen
9. Viena, capital de la cultura, 1850-1914: del Ring a la ciutat del "fi de segle".
10. Chicago, 1850-1930. Metròpolis del Gran Oest i bressol d'una nova arquitectura, 1850-1930.
11. La Nova Frankfurt, 1925-1930. Moviment modern, ciutat i habitatge.
12. Brasília, 1955-2000. L'oportunitat del moviment modern. 
13. Los Angeles, 1900-2000: la ciutat de l'automòbil.
14. Examen
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