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Curs:

2018

Titulació:

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

Crèdits ECTS:

5

Idiomes docència:

Català, Castellà

Professorat
Responsable:

JOAN SOLA FONT

Altres:

Primer quadrimestre:
JOAN SOLA FONT - 1
Segon quadrimestre:
JOAN SOLA FONT
ELENA ALBAREDA

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).
EP7G. Capacitat per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans (T).
EP18G. Coneixement adequat
programes bàsics d'habitatge.
EP19G. Coneixement adequat
mediambientals.
EP20G. Coneixement adequat
occidental, així com dels seus
EP22G. Coneixement adequat

dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els
de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i
de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura
fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.

EP24G. Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes
Genèriques:
CE4. conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.
Metodologies docents
El curs s'organitza en dos tipus de classes: teòriques i pràctiques. Cada classe teòrica té assignades dues lectures, que
seran presentades per dos grups d'estudiants. L'exposició de cada grup no superarà els quinze minuts i se suportarà amb
un màxim de cinc diapositives (power point, pdf, etc.).
Les classes pràctiques es dedicaran a l'anàlisi i avaluació dels treballs de l'Atlas. Per facilitar aquesta feina es faran
algunes classes de suport dedicades a temes de cartografia i d'instruments de lectura i interpretació.
Les correccions de l'exercici es faran de manera col·lectiva. La correcció per grups es farà exclusivament per preparar la
presentació de les lectures recomanades. El darrer mes es confeccionarà un horari de consultes per a la correcció
individualitzada, per grups de treball.
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Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Entendre les raons geogràfiques i històriques de l'emplaçament de la ciutat.
Desxifrar les condicions particulars de cada lloc.
Fer una lectura sistèmica de les infraestructures i teixits de la ciutat.
Analitzar processos i avaluar diferencies.
Interpretar i cartografiar la ciutat i el territori.
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 125h

Hores grup gran:

27h 30m

22.00%

Hores grup mitjà:

27h 30m

22.00%

Hores grup petit:

0h

0.00%

Hores activitats dirigides:

0h

0.00%

Hores aprenentatge autònom:

70h

56.00%

Continguts

Temari

Dedicació: 55h
Grup gran/Teoria: 27h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 27h 30m

Descripció:
L'estudi de les ciutats mitjanes catalanes és una excusa per aprendre a llegir la ciutat com un producte històric,
geogràfic, econòmic i social. En el curs anterior es va fer una primera aproximació a aquest tema des de les
ciutats globals en l'assignatura "Arquitectura i ciutat". En aquest quadrimestre es proposa completar aquesta
introducció amb una aproximació a les formes construïdes de les ciutats mitjanes catalanes, confegint un Atlas
cartogràfic de les seves formes.
Objectius específics:
Els objectius del curs són en relació amb el coneixement de la ciutat:
- L'estudi de la ciutat com un sistema de capes (palimpsest): el medi, les infraestructures i els teixits urbans.
- El medi entès com la matriu biofísica i paisatgística del lloc.
- Les infraestructures, els equipaments i serveis com el sistema públic que assegura la condició urbana de la
ciutat.
- Els teixits urbans com les formes construïdes del sistema de la residència, l'activitat i l'oci.
Els objectius del curs, en relació a la sostenibilitat, el paisatge i la convivència són:
- Conèixer les condicions en les que es produeix el debat sobre la sostenibilitat i la seves repercussions urbanes.
- Aprendre la història del paisatgisme a l'Europa mediterrània i els valors que aporta al coneixement i projecte de
la ciutat actual.
- Aproximar-se a la qüestió de la ciutat com un espai responsable de solidaritat i convivència.
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Sistema de qualificació
Presentació del text recomenat
Presentació intermèdia Atlas
Presentació final Atlas
Examen teòric
Participació i interès

15% nota curs
15% nota curs
40% nota curs
15% nota curs
15% nota curs
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Altres recursos:
UN-HABITAT. "STATE OF THE WORLD'S CITIES 2010/2011 - CITIES FOR ALL: BRIDGING THE URBAN DIVIDE"
Overview and key findings, pàgines VIII-XX.
[http://www.unhabitat.org/pmss/listItemDetails.aspx?publicationID=2917]
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