la formació en arquitectura

II. formative processes: learning and teaching

En els darrers 25 anys, l’evolució de la professió i de la disciplina arquitectònica ha de fer front a
canvis d’ordre cultural, social i tècnic que han tingut un impacte inevitable en la pràctica professional i
l’educació institucionalitzada. La crisi ambiental, la desigualtat social, les fluctuacions demogràfiques,
la irrupció de la tecnologia digital, el progrés tecnològic, i l’absència de models pedagògics universals
són només alguns factors convergents que conviden a reflexionar sobre el present i el futur de la
disciplina i de la formació institucionalitzada de l’arquitectura.

En èpoques passades, existien pocs models de formació en Arquitectura que havien estat adoptats
per institucions educatives amb independència de la seva ubicació geogràfica i identitat cultural. No
obstant això, la globalització de la professió, la democratització dels sistemes educatius, i el creixement
d’escoles d’arquitectura (públiques i privades) a tot el món al llarg dels últims 25 anys han provocat la
creació de nous models. Per altra banda, la crisi sanitària derivada de la COVID-19 ha plantejat grans
reptes, però al mateix temps ha obert noves vies per educar els futurs professionals de l’Arquitectura
que s’han de considerar de manera seriosa.
Les escoles / facultats d’Arquitectura de la Universitat Nacional de la Plata (Argentina), de la Universitat
Politècnica de Catalunya ETSA-Vallès, (Espanya), i de la University of Illinois at Urbana-Champaign
(USA) organitzen conjuntament una sèrie de taules rodones dedicades a considerar l’estat actual de la
formació en Arquitectura.

II. processos formatius: aprendre i ensenyar
La primera sèrie de cinc taules rodones celebrades l’abril i el maig del 2021 es va centrar en l’estudi de
disseny com a eix vertebrador de l’educació arquitectònica. Aquesta segona ronda de taules rodones
abordarà els processos formatius que intervenen en l’educació arquitectònica amb èmfasi en el procés dual
d’aprenentatge i ensenyament en diferents etapes de la formació acadèmica i professional dels arquitectes.
Ofertes en línia (videoconferències) de franc, i en un format híbrid i bilingüe (anglès / castellà), la sèrie
de taules rodones està oberta a docents, investigadors, professionals i estudiantat de tot el món.

Calendari
Novembre 11
Novembre 18
Desembre 2
Desembre 9

> [11:30am-1:30pm Illinois/ 14:30h-16:30h La Plata / 18:30h-20:30h Barcelona]
> Aprenent a Aprendre
> Formació continuada i post professional
> La formaciò del Formador
> Innovació i exploració pedagògica

Per a més informació escriure a magali@illinois.edu
Inscripció obligatòria (places limitades). Per inscriure’s anar a https://go.illinois.edu/onarchitecturaleducation
La realització d’aquestes taules rodones és parcialment possible gràcies a un Internationally-Themed Award Grant generosament atorgat per Illinois International
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II. processos formatius: aprendre i ensenyar

Novembre 11 [11:30am-1:30pm Illinois/ 14:30h-16:30h La Plata/ 18:30h-20:30h Barcelona]

Aprenent a Aprendre
Panelistes

Shravan Arun + Alejandro Toro Acosta

II. formative processes: learning and teaching

			Third-year and MArch level students (respectively)

			
Illinois School of Architecture, University of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois, USA)
			

			Nancy Sofía Centurión + Victoria Azul Rovella

			Estudiantes de 6to y 4to año (respectivamente), Facultad de Arquitectura y Urbanismo

			

Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Buenos Aires, Argentina)

			Helena

Majó i Ylla-Català

			Estudiante de la doble titulación Mismec+ MArq, ETS d’Arquitectura del Vallès
			

Universitat Politècnica de Catalunya (Sant Cugat del Vallès, Catalunya, Espanya)

			Patricia

Bandora + Fahmeeda Osman + Cindy Zanele

			Students in M1 Master/graduate level program
			

Graduate School of Architecture, University of Johannesburg (Johannesburg, South Africa)

			

Finja Heck + Elena Spatz

			

Technische Universität München / TUM (München, Deutschland)

			Third and Fourth year students (respectively)

			Paula Stoddard Sotomayor + Arnaldo Cotto Reyes
			Undergraduate and Master-level students (respectively)
			

Facultad de Arquitectura, Universidad de Puerto Rico (San Juan, Puerto Rico)

Moderadora María Candela Suárez

			Architect and PhD; Researcher CITCEM-Universidade do Porto (Portugal)
			

Master Student, Design for Play program, Designskolen Kolding (Denmark)

Per a més informació escriure a magali@illinois.edu
Inscripció obligatòria (places limitades). Per inscriure’s anar a https://go.illinois.edu/onarchitecturaleducation
La realització d’aquestes taules rodones és parcialment possible gràcies a un Internationally-Themed Award Grant generosament atorgat per Illinois International
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II. processos formatius: aprendre i ensenyar

Novembre 18 [11:30am-1:30pm Illinois/ 14:30h-16:30h La Plata/ 18:30h-20:30h Barcelona]

Formació continuada i post professional
Panelistes

Nicolás Bares

			

Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Buenos Aires, Argentina)

II. formative processes: learning and teaching

			Profesor, Director Maestría en Proyecto de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo
			Isabel Castiñeira Palou

			Profesora titular del DUOT, ETS d’Arquitectura del Vallès			
			

Universitat Politècnica de Catalunya (Sant Cugat del Vallès, Catalunya, Espanya)

			Randall Deutsch

			Clinical Associate Professor, Illinois School of Architecture
			
University of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois, USA)
			

			Anna L. Georas Santos

			Catedrática Asociada, Facultad de Arquitectura
			

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras (San Juan, Puerto Rico)

			

Gustavo Scheps

			

Universidad de la República UDELAR (Montevideo, Uruguay)

			Arquitecto; Ex-decano Facultad de Arquitectura y Urbanismo [FADU]
			Milica Topalovic + Paola Viganò
			Co-directors post-professional Master of Advanced Studies ETH EPF in Urban and Territorial Design
			

ETH Zurich & Université de Lausanne (Zurich & Lausanne, Switzerland)

Moderador

Alejandro Lapunzina

			

Director, Illinois Architecture Study Abroad Program at Barcelona-El Vallès

			Suzanne & William Allen Professor of Architecture, University of Illinois at Urbana-Champaign
Per a més informació escriure a magali@illinois.edu
Inscripció obligatòria (places limitades). Per inscriure’s anar a https://go.illinois.edu/onarchitecturaleducation
La realització d’aquestes taules rodones és parcialment possible gràcies a un Internationally-Themed Award Grant generosament atorgat per Illinois International

la formació en arquitectura

II. processos formatius: aprendre i ensenyar

Desembre 2

[11:30am-1:30pm Illinois/ 14:30h-16:30h La Plata/ 18:30h-20:30h Barcelona]

La formaciò del formador
Panelistes

Fernando Aliata

			

Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Buenos Aires, Argentina)

II. formative processes: learning and teaching

			Profesor, Codirector del Instituto HITEPAC, Facultad de Arquitectura y Urbanismo
			AnnaMarie Bliss

			Lecturer, Illinois School of Architecture
			

University of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois, USA)

			Ariadna Llorens

			Directora de l’Institut de Ciències de l’Educació 		

			
Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona, Catalunya, Espanya)
			

			Paula Durán Chaín

			Profesora, Facultad de Arquitectura [FADU]
			

Universidad de la República UDELAR (Montevideo, Uruguay)

			

Santiago de Molina

			

Universidad CEU San Pablo (Madrid, España)

			Profesor y Director, Escuela Politécnica Superior
			Ruth Verde Zein
			Profesora, Faculdade de Arquitectura e Urbanismo
			

Universidade Presbiteriana Mackenzie (São Paulo, Brasil)

Moderador

Horacio Morano

			

Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Buenos Aires, Argentina)

			Profesor Titular de Proyecto Arquitectónico, Facultad de Arquitectura y Urbanismo
Per a més informació escriure a magali@illinois.edu
Inscripció obligatòria (places limitades). Per inscriure’s anar a https://go.illinois.edu/onarchitecturaleducation
La realització d’aquestes taules rodones és parcialment possible gràcies a un Internationally-Themed Award Grant generosament atorgat per Illinois International
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II. processos formatius: aprendre i ensenyar

Desembre 9

[11:30am-1:30pm Illinois/ 14:30h-16:30h La Plata/ 18:30h-20:30h Barcelona]

Innovació i exploració pedagògica
Panelistes

David Isern

			

University of Illinois at Urbana-Champaign (Illinois, USA)

II. formative processes: learning and teaching

			Associate Director for Academic Affairs, Illinois School of Architecture
			Ana Ottavianelli

			Profesora Titular Taller Vertical No3, Facultad de Arquitectura y Urbanismo

			

Universidad Nacional de La Plata (La Plata, Buenos Aires, Argentina)

			Marta Serra Permanyer

			Profesora lectora Serra Húnter, Teoría e Historia de la Arquitectura, ETS d’Arquitectura del Vallès
			
Universitat Politècnica de Catalunya (Sant Cugat del Vallès, Catalunya, Espanya)
			

			Berta Bardí-Milà

			Profesora de Projectes Arquitectònics, ETS d’Arquitectura de Barcelona		
			

Universitat Politècnica de Catalunya (Barcelona, Catalunya, Espanya)

			

Nelson Brufal

			Coordinador Taller virtual en red ArquiSur;

			Profesor, Facultad de Arquitectura de Rosario Universidad Nacional de Rosario (Rosario, Argentina)

			Humberto Cavallin
			Coordinador del Centro de Investigación en Diseño y Profesor, Facultad de Arquitectura
			

Universidad de Puerto Rico, Río Piedras (San Juan, Puerto Rico)

Moderador

Joan Moreno Sanz

			

Universitat Politècnica de Catalunya (Sant Cugat del Vallès, Catalunya, Espanya)

			Profesor lector del Programa Serra Húnter, ETS d’Arquitectura del Vallès

Per a més informació escriure a magali@illinois.edu
Inscripció obligatòria (places limitades). Per inscriure’s anar a https://go.illinois.edu/onarchitecturaleducation
La realització d’aquestes taules rodones és parcialment possible gràcies a un Internationally-Themed Award Grant generosament atorgat per Illinois International

