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Unitat responsable:

290 - ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Unitat que imparteix:

703 - CA - Departament de Composició Arquitectònica

Curs:

2015

Titulació:

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

Crèdits ECTS:

6

Idiomes docència:

Anglès

Professorat
Responsable:

MARTA SERRA PERMANYER

Altres:

Primer quadrimestre:
MARTA SERRA PERMANYER - 1
MIGUEL M. USANDIZAGA CALPARSORO - 1
Segon quadrimestre:
MARTA SERRA PERMANYER - 1
MIGUEL M. USANDIZAGA CALPARSORO - 1

Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Genèriques:
CG2G. Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.
CG4G. Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes
d'edificis així com les tècniques de resolució d'aquests.
CG6G. Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per
integrar els plànols en la planificació.
CG1G. Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades
amb aquesta.
CG7G. Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat
de relacionar els edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humana.
CG3G. Conèixer l'urbanisme i les tècniques aplicades en el procés de planificació.
CG5G. Conèixer els problemes físics, les diferents tecnologies i la funció dels edificis de manera que es doti a aquests
de condicions internes de comoditat i protecció dels factors climàtics.
Transversals:
CT2G. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL. Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i
socials típics de la societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la
sostenibilitat; aconseguir habilitats per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i
la sostenibilitat.
CT4G. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes
de la pròpia especialitat.
CT6G. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ. Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització
de dades i informació en l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
CT7G. TERCERA LLENGUA. Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat oral i escrit i
en consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats.
CT1G. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ. Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la
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seva activitat; tenir capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies
industrials i comercials, la qualitat i el benefici.
CT3G. APRENENTATGE AUTÒNOM. Detectar deficiències en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió
crítica i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
Metodologies docents
Les conferències, exercicis pràctics, tasques i revisió de classe, la pràctica d'habilitats de comunicació, d'autoavaluació i
presentacions individuals.
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
L'objectiu principal del curs explora el recorregut d'aprenentatge de l'estudiant per tal d'identificar i presentar les seves
experteses i interessos professionals. La tasca principal del curs consisteix en aprendre a utilitzar eines digitals i de
disseny per ser capaç de desenvolupar i comunicar adequadament el següent:
- El "portafoli magatzem" (digital): que inclogui tots els materials que identifiquin l'aprenentatge adquirit des del primer
quadrimestre fins l'últim.
- El "portafoli exposició" (digital i imprès): que presenti les principals experteses i fortaleses tot mostrant una selecció dels
millors resultats i treballs d'alt nivell desenvolupat durant els estudis de grau.
Per tal d'exposar-ho al tribunal avaluador del treball final de grau (TFG) ambdós portafolis es complementen amb una
reflexió escrita per cada cas sobre els criteris i interessos de l'estudiant.
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 180h

Hores grup gran:

0h

0.00%

Hores grup mitjà:

0h

0.00%

Hores grup petit:

0h

0.00%

Hores activitats dirigides:

36h

20.00%

Hores aprenentatge autònom:

144h

80.00%
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Continguts

Temari

Dedicació: 27h
Activitats dirigides: 27h

Descripció:
1. Presentació del curs. Html bàsic 1 i Llocs web de Google. La construcció i modificació d'un lloc web.
2. HTML Bàsic 2. Estructuració d'un lloc web.
3. css bàsic. L'ús de fulls d'estil.
4. Disseny i construcció. Curriculum vitae.
5. Cartera com un procés.
6. Habilitats de Coaching i potencialitats (el FODA, l'entrevista).
7. carteres PROTOTIPAT impresos.
8. L'escriptura a la universitat. Treballs acadèmics.
9. Cartera d'aparador.
10. Presentació i discussió dels resultats.

Sistema de qualificació
L'estudiant exposarà i defensarà dos portfolis durant 15 minuts a la comissió avaluadora que deliberarà el resultat després
de discutir el treball amb l'estudiant.
Bibliografia
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