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210723 - D - Domèstica
Unitat responsable:

210 - ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Unitat que imparteix:

735 - PA - Departament de Projectes Arquitectònics

Curs:

2016

Titulació:

MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS AVANÇATS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Pla 2015).
(Unitat docent Optativa)

Crèdits ECTS:

5

Idiomes docència:

Castellà

Professorat
Responsable:

PERE FUERTES PEREZ

Altres:

Segon quadrimestre:
PERE FUERTES PEREZ - 40

Horari d'atenció
Horari:

A convenir.

Capacitats prèvies
No es requereixen.
Requisits
No es requereixen.
Metodologies docents
Mètode expositiu/Lliçó magistral
Seminari/Taller
Treball autònom
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Conèixer la complexitat de la condició domèstica com a base per al projecte,
Disposar d'eines per a la recerca en el camp de l'arquitectura,
Relacionar els continguts arquitectònics amb altres camps, des de la ciutat a l'art contemporani,
Comparar i associar com a mètodes d'estudi i crítica arquitectònica,
Qüestionar i discutir les certeses adquirides sobre la condició domèstica i les seves relacions.
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Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 125h

Hores grup gran:

15h

12.00%

Hores grup mitjà:

0h

0.00%

Hores grup petit:

30h

24.00%

Hores activitats dirigides:

0h

0.00%

Hores aprenentatge autònom:

80h

64.00%

Continguts

Domèstica

Dedicació: 125h
Grup gran: 24h
Activitats dirigides: 21h
Aprenentatge autònom: 80h

Descripció:
1 La condició domèstica
2 Espais i activitats
3 Sessió de taller
4 Indicis d'activitat
5 Sessió de taller
6 Escales d'intimitat
7 Sessió de taller
8 Habitant els límits
9 Sessió de taller
10 El menjar, la casa i la ciutat
11 Sessió de taller
12 Domesticar el carrer
13 Sessió de taller
14 Intercanvis entre casa i carrer
15 Presentació del llibre
Activitats vinculades:
L'elaboració, per grups d'estudiants, dels capítols d'un llibre sobre la condició domèstica.
Objectius específics:
L'assignatura té com a propòsit l'estudi de la condició domèstica, com a forma de relació amb els altres i
d'apropiació de l'entorn. La presència i l'activitat es prenen com a indicadors que ens permeten descompondre i
recompondre successivament aquesta condició.
L'objectiu d'aquest procés és múltiple: aprofundir en el camp de la domèstica; obrir la mirada cap a altres camps,
des de la ciutat a l'art contemporani; comparar i associar com a mètodes d'estudi i crítica arquitectònica;
qüestionar i discutir les certeses adquirides sobre el domèstic, sobre la casa, la seva relació amb el carrer i amb
la ciutat.
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Sistema de qualificació
El treball del curs s'avalua de manera continuada i acumulativa, considerant la participació a les sessions teòriques i de
taller, així com l'evolució del treball de l'assignatura en les seves diverses fases (tal com s'especifiquen a l'apartat
'Activitats').
Avaluació continuada
L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament
de treballs o la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.
Avaluació final
Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de
caràcter global en el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o
lliurament de treballs)
Bibliografia
Bàsica:
"Secció Domèstica / Sección Doméstica". Quaderns d'arquitectura i urbanisme [en línia]. n. 249-260 [Consulta: 14/09/2015].
Disponible a: <http://www.raco.cat/index /QuadernsArquitecturaUrbanisme>.
Monteys, X.; Fuertes, P.. Casa collage: un ensayo sobre la arquitectura de la casa. Barcelona: Gustavo Gili, 2001. ISBN
9788425218699.
Monteys, X. et alt.. Rehabitar en nueve episodios. Madrid: Lampreave, 2012. ISBN 9788461600540.
Monteys, Xavier. La Habitación: más allá de la sala de estar. Barcelona: Gustavo Gili, 2014. ISBN 9788425227394.
Evans, Robin. Traducciones. Valencia: Pre-Textos, 2005. ISBN 8481917176.
Perec, G. La vida, instrucciones de uso. Barcelona: Anagrama, 1992. ISBN 8433920588.
De Certeau, M. La invención de lo cotidiano. México, D.F.; Guadalajara: Universidad Iberoamericana. Departamento de
Historia : Centro Francés de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de
Occidente,, 1996-1999. ISBN 9789688592595.
Maistre, Xavier de. Viaje alrededor de mi habitación. Madrid: Funambulista, 2007. ISBN 978-84-96601-26-0.

Altres recursos:
Intranet Docent:
https://atenea.upc.edu/moodle/login/index
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