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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
ET1G. Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació (T).
ET7G. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior,
fusteria, escales i altra obra acabada (T).
EP1G. Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques (T).
ET6G. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació (T).
EP3G. Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció (T).
EP4G. Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes (T).
EP7G. Capacitat per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans (T).
EP17G. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
EP20G. Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels
seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
EP22G. Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
EP27G. Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
ET8G. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda (T).
Genèriques:
CE8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios.
CE10. Capacidad de concepción necesaria para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites impuestos
por los factores presupuestarios y la normativa sobre contrucción.
CE1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigéncias estéticas y técnicas
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METODOLOGIES DOCENTS
La primera etapa del curs es treballa en equip mitjançant 3 exercicis curts:
1-estudi de la ciutat o població a on es treballi
2-estudi del lloc a actuar i el seu contorn més inmediat
3-estudi de la relació d'un edifici públic a escollir amb l'espai públic del seu context més inmediat.
Les 4 entregues són individuals tot i que les discussions de les sessions de taller són en grup, amb comentaris crítics sobre els
treballs, per part de professors i estudiants conjuntament.
Els continguts es basen amb les aproximacions paral·leles des de cada àrea de coneixement (projectes, tecnologia i estructures)
específics per a cada fase. Els coneixements de les diferents àrees es fusionen amb la proposta que realitza l'estudiant- estructura
formal, capacitat de programació, característiques tècniques, energètiques i estructurals. Cada part -projectes, tecnologia i
estructures- s'acompanya amb classes teòriques i amb conferenciants externs per a poder reforçar l'aplicació dels coneixements al
projecte.
"Midterm review": sessió d'exposició i valoració després del 2n lliurament ocasionalment amb professors convidats.
Lliuraments: 1) Primeres idees i proposta estratègica. 2) Proposta bàsica. 3) Proposta resolutiva. 4) Lliurament final. Els lliuraments 1
a 3 es realitzaran en format digital al campus Atenea, incloent observacions i valoració qualitativa dels estudiants sobre el treball. El
lliurament 4 serà en format digital i paper i es realitzarà una exposició dels treballs mitjançant panells. En aquesta sessió hi
intenrvindrà un jury extern generalment vinculat amb el projecte.
A la 3a. part de qm es torna a treballar amb el mateix grup inicial per a estudiar les façanes i la seva relació amb el context de l'edifici
públic escollit a l'inici
Fòrum: visibilitat dels treballs via basecamp. Software obert a la participació d'estudiants i professors, com a continuació de les
sessions de discussió fora de l'horari de taller.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
Considerar les condicions de contorn com a oportunitats per al projecte. Desenvolupar criteris d'intervenció urbana i amb les
edificacions existents. Argumentar sòlidament la proposta en base a criteris arquitectònics. Incorporar la reflexió sobre la tècnica del
projecte. Transmetre els valors de la proposta.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores aprenentatge autònom

168,0

56.00

Hores grup gran

20,0

6.67

Hores grup petit

112,0

37.33

Dedicació total: 300 h
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CONTINGUTS
Edifici púlbic i espai públic
Descripció:
Intervenció i/o transformació urbana mitjançant una nova construcció. Estudi i reflexió sobre la relació existent entre
l'equipament públic i l'espaci públic del seu contorn, emfatitzant la interacció de la planta baixa de l'edifici amb el buit urbà
col·lindant amb l'equipament.
Objectius específics:
1. Lectura de la idiosincràsia del context urbà.
2. Interpretació de les relacions entre el teixit urbà del contorn.
3. Relació entre buit i ple.
4. Relació entre l'accés o accessos de l'edifici i la trama urbana.
5. Claretat en la funcionalitat i l'organització interior de l'edifici.
6. La forma com a procés: fusió de l'organització, l'estructura i la tecnologia.
7. Reflexionar sobre la permeabilitat, penetrabilitat de les plantes baixes i el respecte amb el teixit del contorn.
Dedicació: 132h
Grup gran/Teoria: 19h 40m
Grup petit/Laboratori: 112h 20m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
E1: 10%
E2: 15%
E3: 15%
Efinal: 45%
Assistència a classe (teòriques i de taller), participació (correccions conjuntes i individuals) i seguiment del curs: 15%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
A les entregues E1, E2 i E final es presenta maqueta a l'escala adequada per a cada etapa del projecte.
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