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Coneixement i anàlisi de l'obra d'Antoni Gaudí en els contextos locals i internacionals. Sent un arquitecte molt present a 
Barcelona, l'obra de Gaudí mereix tanmateix una excasa atenció en els àmbits acadèmics de la ciutat. Es proposa un 
major coneixement de la nostra pròpia cultura i del nostre present a través de l'estudi de l'obra d'un arquitecte que, al 
contrari del que habitualment es diu, va estar molt connectat amb el seu món i amb els corrents internacionals de la seva 
època. L'estudi de l'obra de Gaudí ha de ser el motiu per a un major i més crític coneixement de la història de 
l'arquitectura i de l'art moderns i de la història i la cultura de la ciutat de Barcelona. L'estudiant desenvoluparà unes 
capacitats crítiques i analítiques generals partint d'un cas particular però molt proper.

Responsable: Juan José Lahuerta

Assistència a les classes, participació en les discussions, treballs individualitzats i exàmens.

Sistema de qualificació

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

756 - THATC - Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació

2017

GRAU EN ARQUITECTURA (Pla 2010). (Unitat docent Optativa) 
GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Unitat docent Optativa) 

3 Idiomes docència:  Castellà

Unitat responsable: 210 - ETSAB - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 75h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

33h  

0h 

0h 

0h 

42h  

  44.00% 

   0.00% 

   0.00% 

   0.00% 

  56.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

El curs es basarà en classes magistrals sobre la figura, l'obra i l'època d'Antoni Gaudí, tant en el seu context local com 
internacional. A les classes seguirà un torn de discussió sobre els temes tractats en el qual hauran de participar els 
estudiants. Serà imprescindible el coneixement de la bibliografia disposada per a cada tema.

Metodologies docents

Requisits

HISTÒRIA I - Prerequisit
HISTÒRIA II - Prerequisit
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