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(290016) Bases per a la tècnica
Nota adhesiva
- Materials i les seves qualitats físiques.- Requeriments de l'edificació.- Les parts de l'edifici.- Vocabulari de la construcció.- Dibuix de la construcció com a eina habitual d'expressió.CG2. Reconèixer les implicacions ambientals dels materials i les tècniques.CG7. Tercera llengua: Anglès.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan es formulin preguntes en una presentació oral o escrita.CG1. Reconèixer la innovació en l'arquietctura vinculada a l'àmbit de la construcció.

(290017) Matemàtiques I
Nota adhesiva
Models geomètrics:- Càlcul matricial.- Geometria de rectes i plans.- Geometria de còniques i quàdriques.- Parametrització de corbes i superfícies.- Aplicacions al disseny. la informàtica gràfica i l'arquitectura.- Sistemes de referència 2D i 3D.- Transformacions gràfiques: moviments, projecció i perspectiva. Altres transformacions. diagonalització o cartografia.CG4. Ser capaç de respondre preguntes i resoldre exercics escrits de manera sintètica, estructurada i entenedora.

(290019) Dibuix I
Nota adhesiva
Dibuix d'ideació, apunts, dièdric, axonometria. Croquis, posada a escala. Composició del dibuix. Criteris gràfics.- Apunts a mà alçada de volums i espais arquitectònics. Croquis i presa de dades per a l'aixecament d'edificis i rudiments de perspectiva.- Dibuix d'ideació, dièdric i axonometria per c a conèixer l'espai i fer-lo entendre.- Lectura de la forma, distància, jerarquia. Valors de línia i convencions gràfiques.- Conceptes compositius del dibuix d'arquitectura. Equilibri, figura i text.- Posada a escala. Representació dièdrica i axonomètrica dels espais i volums.CG4. Utilitzar el vocabulari i tècnic apropiat. Ús adequat del dibuix, format, retolació, cotes. Eines bàsiques per a la construcció del portfolio.CG3. Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor.

(290018) Bases per a la teoria 
Nota adhesiva
Exemples i referents:- Referents de l'arquitectura. Història i mestres de l'arquitectura.CG2. Reconèixer les implicacions socials i ambientals dels referents arquitectònics.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. eines bàsiques per a la construcció del portfolio.CG3. Treballar amb les fonts d'informació donades.CG1. Reconèixer la innovació en l'arquitectura vinculada a l'àmbit del pensament.

(290020) Bases per al projecte I
Nota adhesiva
Context, referents i presentació I- Observació, comprensió i enregistrament de l'entorn inmediat.- Utilització de la representació gràfica i de la maqueta com a eina de treball.- Utilització de la geometria, modulacions i proporcions en el projecte d'arquitectura.

(290021) Matemàtiques II
Nota adhesiva
Models dinàmis i tecnologies de la informació- Quaestions de tangència i derivació.- Splines i aproximació de funcions. Aplicacions a la informàtica gràfica.- Introducció a l'estadística i processament de dades.- Integració. Modelització de problemes físics.- Equacions diferencials. Modelització de probles físics i estructurals.CG4. Ser capaç de respondre preguntes i resoldre exercicis escrits de manera sintètica, estructurada i entenedora.

(290022) Física I
Nota adhesiva
Introducció a les estructures- Mecànica. sistemes de forces. Equilibri. Sistemes reticulars plans. - Estàtica de cables.- Introducció a la quantificació d'esforços.- Funcionament de les estructures.CG2. Reconèixer les implicacions ambientals de les estructures.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat.CG1. Reconèixer la innovació en l'arquitectura vinculada a l'àmbit de les estructures.

(290023) Arquitectura i ciutat
Nota adhesiva
- Arquitectura de la residència urbana i dels edificis de referència de la ciutat; formes urbanes on es situes. Residència urbana: tipus. Teixits urbans.CG2. Reconèixer les implicacions socials i ambientals de la ciutat i la forma urbana.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan es formulin preguntes en una presentació oral o escrita.CG3. Treballar amb les fonts d'informació donades.CG1. Reconèixer la innovació en l'arquitectura vinculada a l'àmbit de l'urbanisme.

(290024) Dibuix II
Nota adhesiva
Dibuix tècnic, espressiu i comunicatiu de l'arquitectura. Sistema acotat. Control del pla i representació del terreny. Ombres.- Dibuix tècnic d'arquitectura amb valors expressius i comunicatius amb tècniques manuals i informàtiques: narració gràfica.- Traçat geomètric d'ombres i tractament expressiu de l'ombrejat.- Contorns i plens, jerarquia, valors de línia, tramats. Profunditat en el dièdric.- Contorn del pla, sistema acotat i representació del terreny. Coneixement geomètric de superfícies constructives.- Introducció a eines informàtiques per al dibuix.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar les convencions dels gràfics més usuals: format, títols, peus, llegendes, etc.CG3. Saber recopilar un material gràfic enun document organitzat.

(290025) Bases per al projecte II
Nota adhesiva
Context, referents i representació II.- Anàlisi d'exemples com a eina de projecte.- Alteració de les preexistències en la proposta d'arquitectura.- Coneixement de referents arquitectònics.- Gestió de la informació documental proporcionada.- Reconeixement i valoració de les qualitats ambientals i formals de l'arquitectura.- Establiment de prioritats en les decisions bàsiques del projecte.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Saber planificar una comunicació o una presentació. Capacitat de síntesi. Capacitat de comunicació oral.CG3. Saber organitzar-se per la feina en un temps establert pel professor.CG5. Participar en treballs en equip supervisats per un docent.

(290028) Disseny ambiental de l'edifici
Nota adhesiva
- Bases per a la sostenibilitat i mitjans naturals de control ambiental a l'arquitectura (solar, lumínic, higrotèrmic i acústic).- Condiconament natural.- Conceptes de sostenibilitat relacionats amb l'energia, l'ambient i els materials.CG2. Reconèixer les implicacions ambientals de l'arquitectura.CG3. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al disseny de l'edifici.

(290031) Representació arquitectònica I
Nota adhesiva
Perspectiva cònica. tractament d'imatges. color. Paisatge.- Elements de perspectiva cònica, fotomuntatge i distorsió.- Color en la representació de l'arquitectura. Tractament d'imatges.- Representació del paisatge.

(290029) Estructures I
Nota adhesiva
Resistència de materials.- Enllaços, esforços i tensions en estructures isostàtiques d'acer i fusta.

(290030) Física II
Nota adhesiva
Termodinàmica aplicada- Confort tèrmic. Condensacions. Càlcul i sistemes de protecció.- Electricitat, llum i so.CG2. Conèixer les implicacions de l'arquitectura en l'impacte en el medi ambient.

(290033) Urbanisme I
Nota adhesiva
El projecte de paisatge- El projecte de paisatge com a transformador de lloc, ciutat i territori.- Model històrics d'espais lliures urbans de referència.

(290032) Taller d'arquitectura i projecte III
Nota adhesiva
Sistema i construcció I- Estratègies de projecte enfocades a la materialització de l'arquitectura.- Utilització de sistema constructiu com a eina del projecte.- Disseny de cobertes i embolcalls a partir de mecanismes constructius i materials.- Coneixement de l'aplicació de produccions seriades.- Representació gràfica i en maqueta de sistemes constructius d'edificis de referència.- Coneixement i aplicació dels materials com a generadors formals.- Formalització del volum, a partir de la forma de la coberta i tancaments i d'il·luminació natural de l'espai interior.- Posar en relació directe, Tècnica i Projecte, de manera que les decisions de projecte vinguin avalades pels sistemes constructius.CG5. Participar en treballs en equips supervisats per un docent.CG3. Saber organitzar-se per fer la feina que se li encarrega en un temps establert per professor.CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores en l'àmbit de la construcció.

(290034) Sistemes constructius
Nota adhesiva
Bases dels sistemes constructius i de serveis a l'edifici- Sistemes constructius de fàbrica.- Utilització adequada d'aquest materials.- Serveis bàsics de l'edifici.CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al disseny  de sistemes constructius.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic específic.CG3. Comprendre la importància de l'organització del treball eb l'acompliment dels objectius.

(290035) Estructures II
Nota adhesiva
- Tensions combinades. Guerxament. Càlcul de deformacions.- Interpretació de les lesions.CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny estructural.CG2. Tenir capacitat per projectar des del punt de vista de la sostenibilitat.

(290036) Representació arquitectònica II
Nota adhesiva
Geometria de la forma tridimensional- Comprensió geomètrica de l'espai tridimensional a travès de la construcció i manipulació de models informàtics 3D.- Construcció a mà alçada de perspectives d'arquitectura a partir de la informació dièdrica.- Construcció del discurs gràfic.- Control dels recursos expositius, articulació, síntesi, modelatge del missatge gràfic.- Valors perceptius de la representació.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar les convencions dels gràfics més usuals: format, títols, peus, llegendes, etc.

(290038) Composició I
Nota adhesiva
Història de l'arquitectura pública I- Arquitectura monumental- Història de l'arquitectura fins el segle XVIII.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Redactar textos amb un nivell bàsic de correcció orotgràfica i gramatical.CG3. Ampliar les fonts d'informació que et dones amb d'altres buscades pels estudiants.

(290037) Taller d'arquitectura i projecte IV
Nota adhesiva
Sistema i construcció II- Condicions físiques de l'arquitectura com a definidores del caràcter essencial del projecte.- Coneixement i interpretació de les característiques del lloc i la forma de la ciutat.- Sistemes transformadors del medi en base a les condicions del lloc.- Resposta formal del projecte arquitectònic a les condicions ambientals i locals.- Utilització d'instruments de representació i materialització que permetin la comprovació formal i constructiva constant en la realització del projecte.- Posar en relació directa tècnica i projecte, de manera que les decisions de projecte vinguin avalades pers sistemes constructius.CG2. Reconèixer les implicacions ambientals de l'arquitectura. Tenir capacitat per a projectar des del punt de vista de la sostenibilitat.CG2. Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els projectes i treballs realitzats.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme presentacions orals. Planificar la comunicació.CG3. Establir els objectius del treball del curs en grup i organitzar el grup per assolir-lo.CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores en l'àmbit del paisatge.

(290039) Tecnologia I
Nota adhesiva
Construcció i condicionament de l'espai interior.- Sistemes de particions i acabats interiors.- Sistemes de condicionament artificial: llum i clima.- Aspectes reglamentaris.- Valoracions i gestió.- Utilització adequada dels materials corresponents.CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al disseny de sistemes constructius i de condiconament de l'espai interior.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic específic.CG3. Organitzar el treball i complir el pla previst a partir d'un encàrrec.

(290040) Estructures III
Nota adhesiva
Estructures resistens- Anàlisi estructural de pòrtics hiperestàtics- Predimensionat de sol·licitacions.

(290043) Composició II
Nota adhesiva
Història de l'arquitectura pública II- Arquitectura de l'equipament. Història de l'arquitectura a partir del segle XX.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Redactar textos i documents: redactar esborranys i versions de millora dùn mateix text o documnet, amb un contingut coherent i amb l'estructura i l'estil adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.CG3. Amopliar les fonts d'informació que es donen amb d'altres buscades per l'estudiant.

(290042) Urbanisme II
Nota adhesiva
Ciutat i projecte residencial.Exemples de projectes residencials del segle XX.- El problema de l'habitatge i el projecte residencial en el marc de l'evolució de la ciutat del segle XX.- La formulació teòrica i l'evolució dels projectes (ciutat jardí, CIAM i l'ordenació oberta, etc.).- Anàlisi de projectes residencials de referència.- Dimensionat i paràmetres bàsics de projectes residencials.CG2. Reconèixer les implicacions ambientals de l'urbanisme. CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a l'urbanisme.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Respondre adequadament quan es formulin preguntes en una presentació oral o escrita.

(290041) Taller d'arquitectura i projecte V
Nota adhesiva
Programa, ús i organització I.- Projectes plantejats des de la planificació, estructuració i distribució dels espais habitables.- Incidència dels factors estructurals en el disseny del projecte.- Incidència dels factors constructius i ambientals de l'espai exterior.- Organització de programes funcionals des de factors d'habitabilitat.- Disposició i distribució de les parts d'un edifici.- Agrupació sistemàtica d'unitats programàtiques similars o diverses.- Incidència dels factors constructius de l'espai interior en el disseny del projecte.- incidència de la normativa en el disseny del projecte.CG3. Organitzar la feina de manera adequada al temps disponioble i als objectius demanats.CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores en l'àmbit de l'habitatge.CG2. Tenir capacitat per projectar des del punt de vista de la sostenibilitat.

(290044) Tecnologia II
Nota adhesiva
Construcció d'edificis convencionals d'alçada mitja i els seus sitemes de serveis.- Estructures de sostres per a edificis de diverses plantes.- Façanes i cobertes usuals.- Sistemes de serveis.- Utilització adequada dels materials corresponents.- Valoració i aspectes legals.CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat als edificis convencionals.CG4. Utilitzar vocabulari tècnic apropiat.

(290045) Estructures IV
Nota adhesiva
Construcció i càlcul d'estructures en formigó- Estructures de formigó armat- Predimensionat, càlcul i armat del formigóCG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat en el disseny estructural.CG2. Tenier capacitatper projectar des del punt de vista de la sostenibilitat

(290048) Composició III
Nota adhesiva
Història de l'arquitectura pública III- Arquitectura patrimonial. Història de la intervenció en el patrimoni arquitectònic.CG2. Reconèixer les implicacions socials i ambientals dels principals referents arquitectònics.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Redactar textos i documents: redactar esborranys i versions de millora dùn mateix text o documnet, amb un contingut coherent i amb l'estructura i l'estil adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.CG3. Amopliar les fonts d'informació que es donen amb d'altres buscades per l'estudiant.

(290046) Representació arquitectònica III
Nota adhesiva
Comunicació del projecte- Ideació, composició i estructuració del discurs gràfic amb mitjans infomàtics- Anàlisi de dibuixos exemplars d'arquitectes.- Valors perceptius de la representació, conceptes de tema i entorn, paisatge.- Il·luminacio i tractament de la llum en els espais i els volums.- Iniciació a la utlització d'imatges en moviments i construcció d'un guió cinematogràfic.- Introducció al tractament d'imatges i a l'animació.CG4. Il·lustrar conceptes mitjançant gràfics, utilitzant correctament les convencions, format, títols, peus, llegendes...CG3. Estudiar exemples similars al problema plantejat i resoldre i presentar el propi treball.

(290047) Taller d'arquitectura i projecte VI
Nota adhesiva
Programa, ús i organització II.- Fomentar en la cultura arquitectònica la sensibilitat cap a la dimensió urbana i territorial de l'arquitectura. Aprofundir en els mecanismes de creixement i transformació de la ciutat.- Capacitat crítica de diagnòstic dels problemes i formulació d'alternatives en el projecte urbà. Capacitació en el maneig de les tècniques, instruments i procediments de la projecció urbana.- El projecte urbà residencial des del lloc i des d'un sistema d'edificació flexible.- Arquitectura de les vies, dels espais oberts, dels equipaments i de l'edificació residencial.- Projecte d'ordenació del sòl i regulació flexible de l'edificació.- Incidència de la normativa en el disseny del projecte.CG4. Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme presentacions orals. Planificació de la comunicació.CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores en l'àmbit de l'urbanisme.CG2. Tenir capacitat per projectar des del punt de vista de la sostenibilitat.

(290049) Envolupans lleugers
Nota adhesiva
Pells. Principis per a envolupants lleugers.- Tècniques per a la construcció d'envolupants complexes en base a la utilitzaciío i combinació de capes especialitzades i solucions pre-industrialitzades.- Utilització adequada dels materials.- Aspectes reglamentaris.- Valoració.CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a les envolupants lleugeres.

(290051) Estuctures singulars
Nota adhesiva
- Anàlisi del tipus estructurals. Disseny i càlcul en acer, formigó armat i postesat.CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al disseny estructural.

Secretaria
Texto escrito a máquina

Secretaria
Texto escrito a máquina

(290056) La transformació de la ciutat construïda
Nota adhesiva
- Eines de planejament urbanístic.- Estructura de la ciutat i la seva regulació.- Planejament.- Pautes i dinàmiques de transformació de la ciutat.CG4. Analitzar, valorar i respondre a les preguntes que es formulin en una presentació roal.Cg2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a l'urbanisme.

(290052) Taller d'arquitectura i projecte VII
Nota adhesiva
- Disseny d'edificis i conjunts arquitectònics des de requeriments d'habitabilitat, organitzatius, estètics, compositius, constructius, tècnics i normatius.- Capacitat d'utilitzar el projecte d'arquitectura com a mecanisme d'experimentació i resposta als problemes actuals i de futur.- coneixement i maneig dels instruments d'avaluació i disseny de projectes de ciutat i de territori.- Incorporació al disseny de requeriments urbans i mediambientals.- Reconeixement i resolució de les exigències arquitectòniques del context social.- Reconeixement dels factors culturals que configuren materialment els espais habitables.- Ús crític dels referents de la història de l'arquitectura.- Definició d'estratègies d'intervenció en el patrimoni construït.- Comprensió del paper de l'estructura en el projecte.- Coneixement i ús de les estratègies de solució estructural i tecnològica en general.- Coneixement i ús de les estratègies gràfiques adequades als temes de projecte i a les fases de la seva elaboració.- Coneixement i compliment de les exigències normatives de caràcter general, de planificació, econòmiques, tècniques i d'habitabilitat.- Comprensió crítica de la multiplicitat dels problemes relacionats amb l'arquitectura.- Consolidació del grau d'autonomia necessari per afrontar el PFC.CG2. Conèixer eines i processo per aplicar criteris de sostenibilitat al condicionament.CG2. Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els projectes i en els treballs realitzats.CG2. Integrar en el disseny d'espais i objectes les condicions d'adaptació a les condicions de totes les persones.CG5. Saber formar a incorporar-se a equips existents. Assumir-ne la coordinació i avaluar-ne els resultats.CG5. Facilitar l'organització del treball en grup. Posar en pràctia la presa de decisions en equips internacionals i pluridisciplinars. Promoure i orientar l'emprenedoria.CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores. Capacitat per fer que aquestes respostes siguin viables i aplicables. Capacitat per rendibilitzar una idea.CG4. Utilitzar el voabulari tècnic apropiat. Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme presentacions orals. Planificar la comunicació.CG4. Redactar i revisar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.CG3. Presentar el treball a partir dels exemples de referència.

(290053) Taller d'arquitectura i projecte VIII
Nota adhesiva
- Disseny d'edificis i conjunts arquitectònics des de requeriments d'habitabilitat, organitzatius, estètics, compositius, constructius, tècnics i normatius.- Capacitat d'utilitzar el projecte d'arquitectura com a mecanisme d'experimentació i resposta als problemes actuals i de futur.- coneixement i maneig dels instruments d'avaluació i disseny de projectes de ciutat i de territori.- Incorporació al disseny de requeriments urbans i mediambientals.- Reconeixement i resolució de les exigències arquitectòniques del context social.- Reconeixement dels factors culturals que configuren materialment els espais habitables.- Ús crític dels referents de la història de l'arquitectura.- Definició d'estratègies d'intervenció en el patrimoni construït.- Comprensió del paper de l'estructura en el projecte.- Coneixement i ús de les estratègies de solució estructural i tecnològica en general.- Coneixement i ús de les estratègies gràfiques adequades als temes de projecte i a les fases de la seva elaboració.- Coneixement i compliment de les exigències normatives de caràcter general, de planificació, econòmiques, tècniques i d'habitabilitat.- Comprensió crítica de la multiplicitat dels problemes relacionats amb l'arquitectura.- Consolidació del grau d'autonomia necessari per afrontar el PFC.CG2. Conèixer eines i processo per aplicar criteris de sostenibilitat al condicionament.CG2. Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els projectes i en els treballs realitzats.CG2. Integrar en el disseny d'espais i objectes les condicions d'adaptació a les condicions de totes les persones.CG5. Saber formar a incorporar-se a equips existents. Assumir-ne la coordinació i avaluar-ne els resultats.CG5. Facilitar l'organització del treball en grup. Posar en pràctia la presa de decisions en equips internacionals i pluridisciplinars. Promoure i orientar l'emprenedoria.CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores. Capacitat per fer que aquestes respostes siguin viables i aplicables. Capacitat per rendibilitzar una idea.CG4. Utilitzar el voabulari tècnic apropiat. Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme presentacions orals. Planificar la comunicació.CG4. Redactar i revisar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.CG3. Presentar el treball a partir dels exemples de referència.

(290054) Taller d'arquitectura i projecte IX
Nota adhesiva
- Disseny d'edificis i conjunts arquitectònics des de requeriments d'habitabilitat, organitzatius, estètics, compositius, constructius, tècnics i normatius.- Capacitat d'utilitzar el projecte d'arquitectura com a mecanisme d'experimentació i resposta als problemes actuals i de futur.- coneixement i maneig dels instruments d'avaluació i disseny de projectes de ciutat i de territori.- Incorporació al disseny de requeriments urbans i mediambientals.- Reconeixement i resolució de les exigències arquitectòniques del context social.- Reconeixement dels factors culturals que configuren materialment els espais habitables.- Ús crític dels referents de la història de l'arquitectura.- Definició d'estratègies d'intervenció en el patrimoni construït.- Comprensió del paper de l'estructura en el projecte.- Coneixement i ús de les estratègies de solució estructural i tecnològica en general.- Coneixement i ús de les estratègies gràfiques adequades als temes de projecte i a les fases de la seva elaboració.- Coneixement i compliment de les exigències normatives de caràcter general, de planificació, econòmiques, tècniques i d'habitabilitat.- Comprensió crítica de la multiplicitat dels problemes relacionats amb l'arquitectura.- Consolidació del grau d'autonomia necessari per afrontar el PFC.CG2. Conèixer eines i processo per aplicar criteris de sostenibilitat al condicionament.CG2. Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els projectes i en els treballs realitzats.CG2. Integrar en el disseny d'espais i objectes les condicions d'adaptació a les condicions de totes les persones.CG5. Saber formar a incorporar-se a equips existents. Assumir-ne la coordinació i avaluar-ne els resultats.CG5. Facilitar l'organització del treball en grup. Posar en pràctia la presa de decisions en equips internacionals i pluridisciplinars. Promoure i orientar l'emprenedoria.CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores. Capacitat per fer que aquestes respostes siguin viables i aplicables. Capacitat per rendibilitzar una idea.CG4. Utilitzar el voabulari tècnic apropiat. Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme presentacions orals. Planificar la comunicació.CG4. Redactar i revisar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.CG3. Presentar el treball a partir dels exemples de referència.

(290055) Taller d'arquitectura i projecte X
Nota adhesiva
- Disseny d'edificis i conjunts arquitectònics des de requeriments d'habitabilitat, organitzatius, estètics, compositius, constructius, tècnics i normatius.- Capacitat d'utilitzar el projecte d'arquitectura com a mecanisme d'experimentació i resposta als problemes actuals i de futur.- coneixement i maneig dels instruments d'avaluació i disseny de projectes de ciutat i de territori.- Incorporació al disseny de requeriments urbans i mediambientals.- Reconeixement i resolució de les exigències arquitectòniques del context social.- Reconeixement dels factors culturals que configuren materialment els espais habitables.- Ús crític dels referents de la història de l'arquitectura.- Definició d'estratègies d'intervenció en el patrimoni construït.- Comprensió del paper de l'estructura en el projecte.- Coneixement i ús de les estratègies de solució estructural i tecnològica en general.- Coneixement i ús de les estratègies gràfiques adequades als temes de projecte i a les fases de la seva elaboració.- Coneixement i compliment de les exigències normatives de caràcter general, de planificació, econòmiques, tècniques i d'habitabilitat.- Comprensió crítica de la multiplicitat dels problemes relacionats amb l'arquitectura.- Consolidació del grau d'autonomia necessari per afrontar el PFC.CG2. Conèixer eines i processo per aplicar criteris de sostenibilitat al condicionament.CG2. Integrar les dimensions social, econòmica i ambiental en els projectes i en els treballs realitzats.CG2. Integrar en el disseny d'espais i objectes les condicions d'adaptació a les condicions de totes les persones.CG5. Saber formar a incorporar-se a equips existents. Assumir-ne la coordinació i avaluar-ne els resultats.CG5. Facilitar l'organització del treball en grup. Posar en pràctia la presa de decisions en equips internacionals i pluridisciplinars. Promoure i orientar l'emprenedoria.CG1. Detectar oportunitats per donar respostes innovadores. Capacitat per fer que aquestes respostes siguin viables i aplicables. Capacitat per rendibilitzar una idea.CG4. Utilitzar el voabulari tècnic apropiat. Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme presentacions orals. Planificar la comunicació.CG4. Redactar i revisar documents amb el format, contingut, estructura, correcció lingüística i registre adequats segons el tipus de públic i els objectius de la comunicació.CG3. Presentar el treball a partir dels exemples de referència.

(290050) Construcció i condicionament de l'espai urbà
Nota adhesiva
Construcció i condicionament de l'espai urbà.- Elements constructius per a l'espai exterior. Paviments, contencions i mobiliari.- Infraestructures de serveis urbans. Drenatge i subministraments.- Utilització adequada dels materials corresponents.- Aspectes reglamentaris.- Valoració i gestió.CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat a l'espai urbà.

(290060) Mecànica del sòl i fonaments
Nota adhesiva
- El terreny.- Sistemes de fonamentació i contenció.

(290057) Composició IV
Nota adhesiva
Arquitectura domèstica occidental.

(290059) Intervenció en el parc edificat
Nota adhesiva
- Patologia.- Anàlisi de les preexistències.- Coneixement dels processos constructius d'execució, les tècniques, els elements i els materials.- Materials adequats per a la intervenció.- Aspectes reglamentaris.- Valoració i gestió.

(290061) El projecte territorial
Nota adhesiva
- El projecte de ciutat. Escales d'intermediació.- Els projectes urbans. Explorar els "llocs de projecte".- Barcelona, metròpoli com a laboratori.CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris e sostenibilitat.

(290058) Projecte executiu i control d'obra
Nota adhesiva
Del projecte executiu al control d'obra. Gestió i documents de projecte.- Eines de treball per a la redacció d'un Projecteje Executiu.- L'exercici de la professió.- documentació.- Gestió de projecte i de l'obra.- Valoracions.- Aspectes legals en el projecte, l'execució i la direcció.CG2. Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat en la intervenció en el parc existent.CG3. Realitzar la feina encarregada de manera professional.

(290062) Composició V
Nota adhesiva
Estètica.

Optativitat
Nota adhesiva
- Incentivar a la diversificació per iniciar una futura especialització.- Conèixer continguts innovadors en el camp de l'arquitectura i l'urbanisme.- Innovar en metodologies docents i d'aprenentatge.- Intensificar i aprofundir en determinades matèries.- Convalidació de formació universitària en altres centres cursada en rèdim de mobilitat.- Convalidació i reconeixement d'altres activitats universitàries.- Iniciar-se en l'exercici professional real amb pràctiques externes.- Col·laboració amb les unitats bàsiques de la universitat.- Participació en activitats de transferència de tecnologia.- Formació titulada en l'exercici de la professió en totes les seves formes.

Optativitat
Nota adhesiva
- Incentivar a la diversificació per iniciar una futura especialització.- Conèixer continguts innovadors en el camp de l'arquitectura i l'urbanisme.- Innovar en metodologies docents i d'aprenentatge.- Intensificar i aprofundir en determinades matèries.- Convalidació de formació universitària en altres centres cursada en rèdim de mobilitat.- Convalidació i reconeixement d'altres activitats universitàries.- Iniciar-se en l'exercici professional real amb pràctiques externes.- Col·laboració amb les unitats bàsiques de la universitat.- Participació en activitats de transferència de tecnologia.- Formació titulada en l'exercici de la professió en totes les seves formes.

Optativitat
Nota adhesiva
- Incentivar a la diversificació per iniciar una futura especialització.- Conèixer continguts innovadors en el camp de l'arquitectura i l'urbanisme.- Innovar en metodologies docents i d'aprenentatge.- Intensificar i aprofundir en determinades matèries.- Convalidació de formació universitària en altres centres cursada en rèdim de mobilitat.- Convalidació i reconeixement d'altres activitats universitàries.- Iniciar-se en l'exercici professional real amb pràctiques externes.- Col·laboració amb les unitats bàsiques de la universitat.- Participació en activitats de transferència de tecnologia.- Formació titulada en l'exercici de la professió en totes les seves formes.

Optativitat
Nota adhesiva
- Incentivar a la diversificació per iniciar una futura especialització.- Conèixer continguts innovadors en el camp de l'arquitectura i l'urbanisme.- Innovar en metodologies docents i d'aprenentatge.- Intensificar i aprofundir en determinades matèries.- Convalidació de formació universitària en altres centres cursada en rèdim de mobilitat.- Convalidació i reconeixement d'altres activitats universitàries.- Iniciar-se en l'exercici professional real amb pràctiques externes.- Col·laboració amb les unitats bàsiques de la universitat.- Participació en activitats de transferència de tecnologia.- Formació titulada en l'exercici de la professió en totes les seves formes.

carlos corominola
Nota adhesiva
Unmarked definida por carlos corominola

(290063) Projecte Final de Grau
Nota adhesiva
- Ser capaç de proposar l'exercici original d'un projecte integral d'arquitectura de naturalesa professional demostrant suficiència per a determinar la completa execució de les obres d'edificació amb el compliment de la reglamentació tècnica i administrativa aplicable.

carlos corominola
Tachado

carlos corominola
Tachado




