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

12 Idiomes docència:  Català, Castellà

Unitat responsable: 290 - ETSAV - Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès

Titulació:

Professorat

Específiques:
EP4G. Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i 
avantprojectes (T).
EP1G. Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques (T).

EP6G. Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de direcció d'obres (T).

EP7G. Capacitat per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans (T).

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).
ET6G. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures 
d'edificació (T).
EP17G. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i 
l'ergonomia.
ET8G. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de 
tancament, coberta i altra obra gruixuda (T).
EP18G. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els 
programes bàsics d'habitatge.
EP20G. Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura 

Requisits

Cap.
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Entendre, valorar i donar resposta arquitectònica a totes les necessitats i sensibilitats dels futurs usuaris.
Controlar i articular significativament totes les qualitats dels habitatges projectats (dimensionals, ambientals, etc.).
Administrar amb criteri les condicions ambientals del lloc (orientació, visuals, circulacions, etc.).
Resoldre constructivament el projecte, tant a nivell general (estructural) com particular (façana, coberta, etc.).
Integrar de manera significativa les decisions tècniques amb les formals.
Conèixer, respectar i integrar en el projecte la normativa aplicable.
Detectar oportunitats per donar respostes innovadores en l'àmbit de l'habitatge.
Tenir capacitat per projectar des del punt de vista de la sostenibilitat.
Organitzar la feina de manera adequada al temps disponible i als objectius demanats.

J.E.
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.

Genèriques:

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.

ET9G. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de 
subministrament, tractament i evacuació d'aigües, de calefacció i de climatització (T).

CE5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la 
necesidad de relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala 
humana.
CE1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigéncias estéticas y técnicas

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

En el curs es fa un únic projecte, en dues etapes. La primera, que finalitza amb la presentació d'un avantprojecte al final 
de la sisena setmana del curs, està assistida per lliçons teòriques de caràcter general. A la segona part del curs el 
projecte es continua desenvolupant a partir d'una sèrie d'exercicis que tracten aspectes parcials del projecte, assistits per 
lliçons teòriques específiques. No es fan correccions personals: els estudiants estan obligats a assistir i a participar en les 
correccions dels altres estudiants.

Metodologies docents
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1 treball, 3 lliuraments (20%+30%+40%). Per a l'avaluació cal haver fet tots els lliuraments.

Sistema de qualificació

Continguts

Temari Dedicació: 132h 

Grup gran: 20h 
Grup petit: 112h 

Dedicació total: 300h Hores grup gran: 

Hores grup mitjà: 

Hores grup petit: 

Hores activitats dirigides: 

Hores aprenentatge autònom: 

20h 

0h 

112h 

0h 

168h 

   6.67% 

   0.00% 

  37.33% 

   0.00% 

  56.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

L'habitatge col·lectiu.
El curs es centra exclusivament en l'habitatge col·lectiu. Es tracten totes aquelles variables que influeixen en les 
qualitats d'un habitatge, i aquelles que tenen a veure amb la necessitat d'aconseguir aquestes qualitats en un 
edifici que agrupa un cert nombre d'habitatges. Si en el primer cas cal atendre al confort -físic i psicològic- dels 
usuaris, en el segón cal atendre a les condicions -formals i tècniques- que imposa la repetició d'habitatges i la 
mida de l'edifici. El curs manté un doble compromís: d'una banda, el màxim respecte a les persones per a les que
es projecta, a totes les seves necessitats i sensibilitats; i de l'altre, el mateix respecte vers l'entorn, reconeixent la
rellevància que l'arquitectura de l'habitatge té en la definició formal i funcional dels sistemes urbans.

Descripció:

Objectius específics:
1. El confort. Definició i condicions.
2. Habitatge i entorn: l'arquitectura com elaboració del paisatge.
3. L'edifici com a sistema: integració de les qualitats formals, funcionals i constructives.
4. La casa com a sistema d'àmbits: les activitats.
5. La casa com a itinerari: les circulacions.
6. Distribució o organització? El disseny dels espais i el disseny de les relacions.
7. Flexibilitat i adaptabilitat: el disseny pels canvis.
8. Equipament i mobiliari: les formes immediates.
9. L'estructura: la construcció de la sustentació.
10. Tancaments i cobertes: la construcció de la protecció.
11. Espais de servei i sistemes tècnics.
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