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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).
EP22G. Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
EP9G. Capacitat per exercir la crítica arquitectònica.
EP15G. Coneixement adequat de les teories generals de la forma, la composició i els tipus arquitectònics.

Genèriques:
CE1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigéncias estéticas y técnicas
CE4. conocimiento adecuado del urbanismo, la planificación y las técnicas aplicadas en el proceso de planificación.

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 dos parts:
1. Classe magistral i debat per part dels professors amb la participació dels estudiants.
2. 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

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 22,0 22.00

Hores aprenentatge autònom 56,0 56.00

Hores grup gran 22,0 22.00
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Dedicació total: 100 h

CONTINGUTS

Temari

Descripció:
1. Raons del curs. Emergència i expansió de la noció de patrimoni: nous marcs conceptuals i crítics. Preservació experimental.
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 crític 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.

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

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Treball escrit (en grups de 3 estudiants): 80% (30% esborrany evalució continuada + 50% treball final). El treball a presentar
públicament es prepararà prèviament amb el professorat durant les pràctiques.
Assistència i participació activa: 10% + 10%
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