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Horari:
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Competències de la titulació a les quals contribueix l'assignatura
Específiques:
EAB1G. Aptitud per aplicar els coneixements gràfics a la representació d'espais i objectes (T)
EAB2G. Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del
dibuix, incloses les informàtiques (T).
EAB3G. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació espacial.
EAB4G. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la
percepció visual.
EAB5G. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva.
EAB6G. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les tècniques d'aixecament gràfic en totes les
seves fases, des del dibuix d'apunts a la restitució científica.
Genèriques:
CG1G. Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades
amb aquesta.
CE1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigéncias estéticas y técnicas
Metodologies docents
L'assignatura s'articula en diversos exercicis, segons el calendari docent que es lliura a inici del curs.
Els exercicis estan dimensionats per a ser realitzats principalment en el taller, sota la supervisió directa dels professors. Hi
ha sessions de presentació i correcció col·lectiva dels treballs dels estudiants.
També tindran lloc sessions teòriques, instrumentals i de debat al voltant dels continguts de l'assignatura. Es proposarà la
lectura i estudi d'alguns textos i materials, i el visionat d'alguns documentals, al voltant dels quals tindran lloc sessions de
debat col·lectiu.
L'assistència és obligatòria a totes les activitats del taller.
Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
Conèixer i tenir capacitat de posar en pràctica els continguts específics de l'assignatura, llistats en l'apartat 'Continguts'.
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Utilitzar el vocabulari tècnic apropiat. Saber planificar una comunicació o una representació d'un projecte. Capacitat de
comunicació oral.
Saber organitzar-se per fer la feina en un temps establert pel professor.
Participar en treballs en equip supervisats per un docent.
Hores totals de dedicació de l'estudiantat
Dedicació total: 150h

Hores grup gran:

9h 54m

6.60%

Hores grup mitjà:

0h

0.00%

Hores grup petit:

42h 54m

28.60%

Hores activitats dirigides:

13h 12m

8.80%

Hores aprenentatge autònom:

84h

56.00%

Continguts

Temari

Dedicació: 66h
Grup gran/Teoria: 10h
Grup petit/Laboratori: 43h
Activitats dirigides: 13h

Descripció:
Projectes: Representar 2
Taller d'iniciació en la pràctica projectual, posant èmfasi en:
- Estudi i anàlisi de projectes com a mecanisme de coneixement.
- Representació correcta i acurada del projecte arquitectònic.
- Atenció a la qualitat formal i ambiental en l'arquitectura.
Objectius específics:
Anàlisi d'exemples de projectes i obres d'arquitectura com a eina de coneixement i d'aplicació a la projectació.
Coneixement de referents arquitectònics.
Gestió de la informació documental, tan per ser utilitzada en el procés de projectació com per ser objecte de
discussió crítica.
Modificació de les preexistències en la proposta projectual, amb especial atenció al clima i al lloc per tal
d'elaborar projectes responsables.
Reconèixement i valoració de les qualitats ambientals i formals de l'arquitectura.
Establiment de prioritats en les decissions bàsiques del projecte.
Nocions bàsiques sobre organització d'edificis públics, per a ser aplicades en exercicis del taller.

Sistema de qualificació
Tots els exercicis són de realització obligatòria per a superar l'assignatura. El pes del penúltim exercici serà d'un 40% de
l'avaluació; i el darrer exercici serà del 60%.
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