
Data: 10/02/2023 Pàgina: 1 / 5

Guia docent
210101 - DB I - Dibuix I

Última modificació: 10/11/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 752 - RA - Departament de Representació Arquitectònica.

Titulació: GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: SALVADOR GILABERT SANZ_ISABEL ZARAGOZA DE PEDRO

Altres: M11: Maria Teresa Aguado, Maria Teresa Díez Carles Ferrán, Andrea Verónica Ortega.
M12: Joana Ayxendri, Pasqual Bendicho, Bruno Sève.
M13: Salvador Gilabert, Hernán Lleida, Renata de Mendoça.
M14: Maria Amat, Carmen Escoda, Isabel Zaragoza.
T21: Carmen Escoda, Oriol Ribó, Isidre Santacreu.
T22: Pablo Martín, Erik Solés, Judit Taberna.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
EAB1. Aptitud per aplicar els coneixements gràfics a la representació d'espais i objectes (T).
EAB10. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les
tècniques de modificació del terreny.
EAB2. Aptitud per concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques del dibuix, incloses les
informàtiques (T).
EAB3. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels sistemes de representació de l'espai.
EAB4. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de l'anàlisi i teoria de la forma i les lleis de la percepció visual.
EAB5. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva.
EAB6. 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:
CG7. 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.
CG2. Conèixer el paper de les belles arts com a factor que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica.

Transversals:
CT2. Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del
benestar; capacitat per relacionar el  benestar amb la globalització i  la sostenibilitat; habilitat per usar de forma equilibrada i
compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
CT3. Aprenentatge autònom: Detectar carències en el propi coneixement i superar-les per mitjà de la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CT4. Comunicació 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.
CT5. Treball en equip: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció
amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos que
tinguin en compte els recursos disponibles.
CT6. Ús solvent dels recursos de la informació: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de
l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultat d'aquesta gestió.
CT7. Tercera llengua: Conèixer una tercera llengua, preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per escrit i en
consonància amb les necessitats que tindran els titulats a cada ensenyament.
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Bàsiques:
CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que derivi de l'educació secundària
general, i normalment es troba a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que
impliquen coneixements procedents de l¿avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les
competències que es poden demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per
emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posterior amb un
grau alt d'autonomia.

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials Grup Hores setmana

L Classes pràctiques Petit (Màx. 30) 4
L Treball en Grup / Tallers Petit (Màx. 30) 1

Activitats No Presencials Hores semestre
- Treball autònom 84
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Es tracta d’una assignatura majoritàriament pràctica de dibuix manual descriptiu i analític, que es desenvolupa al primer quadrimestre
del primer curs de Grau en Estudis d’Arquitectura, en sessions presencials de 5 hores setmanals i un treball autònom de 6 hores
setmanals.

OBJECTIUS D’APRENENTATGE: DIBUIX DESCRIPTIU I ANALITIC

L’assignatura instrueix i capacita l’estudiant per:
- l'ús del dibuix manual com a eina essencial d'anàlisi, representació i comunicació visual de l'arquitectura i el seu entorn.
- l’assoliment de destresa suficient per visualitzar i entendre l'espai arquitectònic i el seu entorn.
- l’aconseguiment de l'habilitat suficient pera poder expressar i representar intencionadament l'arquitectura i el seu entorn a partir de
l'esbós i el croquis.
- el coneixement i aplicació precisa del llenguatge gràfic amb l'ús dels símbols, retolacions i convencions emprats a l'arquitectura.
- desenvolupar criteris d’autoaprenentatge per tal que l’estudiantat pugui explicar gràficament els espais i les formes de l'arquitectura
mitjançant diversos sistemes i tècniques de representació.
- l’assoliment d’un raonament crític del llenguatge arquitectònic fruit del coneixement après al llarg del curs

CONTINGUT (COMPETÈNCIES)

Objectius específics i metodologia
El curs apropa l’estudiant a la comprensió de l’arquitectura mitjançant les necessitats específiques de la seva representació com a
llenguatge i com a eina de desenvolupament, anàlisi i comunicació. Al llarg del curs es practica el dibuix manual, exercitant la relació
immediata entre pensament-mà-paper, fonamental en el procés gràfic per “entendre i fer entendre” l’arquitectura.
El primer objectiu és aconseguir que l’estudiant a l’inici dels estudis d’arquitectura, més que mai, descobreixi la importància del dibuix
a mà com a vehicle necessari per entendre, comunicar-se i desenvolupar la creativitat al llarg de la carrera.
D’altra  banda,  l’assoliment  de les  habilitats  de dibuixar  a  mà com a eina per  l’enregistrament  gràfic  de  l’experimentació  de
l’arquitectura tot descobrint les qualitats dels espais com ara les proporcions, materialitat, l’estructura o la forma.
L’enfoc de la metodologia està en que l’estudiant assoleixi la comprensió de l’arquitectura mitjançant una nova manera de mirar i,
partint de l’afirmació de Zumtor “la sensualitat corporal i objectual de les arquitectures, de la seva materialitat” (2014, p.66),
l’estudiant aprèn les diverses escales i la seva representació mitjançant el cos (passos, pams, bolígrafs, etc), i sempre relacionat amb
la figura humana. D’altra banda es fa pràctica de dibuix del natural del cos humà.
El recursos docents presencials (tallers pràctics, classes teòriques i bibliografia recomanada) dirigit amb un professor/a per cada grup
de 20-23 estudiants, es basen en casos d’estudi on l’aprenent exercita “in situ” la visió espacial amb la pràctica de tècniques gràfiques
i convencions retòriques del dibuix arquitectònic manual. El professor/a acompanya de manera individualitzada fent les correccions
pertinents a cada estudiant durant el procés de cada sessió.
Segons el  pla  d’estudis  vigent  l’estudiantat  ha  de desenvolupar  una sèrie  d’activitats  autònomes que es  plantegen com una
consolidació dels aspectes treballats a la docència presencial. Cada professor/a pot adequar el contingut dels exercicis no presencials
al seu grup d’estudiants concret i/o als seu interessos de recerca per tal d’aconseguir reforçar els continguts de classe.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 12,0 8.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup petit 42,0 28.00

Hores activitats dirigides 12,0 8.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

L'ESPAI AL MÓN DE LA PLÀSTICA, LA CULTURA I L'ARQUITECTURA

Descripció:
· El dibuix de l'espai amb sistemes de representació per projecció. Criteris d' aplicació
· La perspectiva cònica. Conceptes bàsics. La secció fugada
· Els sistemes de representació en planta i alçat. Seccions
· Introducció a la incidència de la llum en les façanes i els espais interiors

L'ESBOÇ DE SÍNTESI NATURAL

Descripció:
· Traçats d'esbossos en perspectiva
· Espais interiors i exteriors
· Elements constructius
· Criteris per la representació de la textura i l'ambientació

CROQUIS PER LA PRESA DE DADES. ESTRATÈGIES I CRITERIS BÀSICS

Descripció:
· Croquis d'elements de mobiliari de qualitat
· Croquis d'espais arquitectònics amb simplicitat de formes
· Croquis d'espais arquitectònics amb formes compostes
· Croquis d'agregacions d'espais i façanes

LA ERGONOMIA I LA SEVA RELACIÓ AMB L'ARQUITECTURA

Descripció:
· Escales gràfiques i humanes a la representació arquitectònica
· Representació sintètica de la figura humana i la seva incorporació als dibuixos d'arquitectura. Cànons i mòduls de proporció

SEQÜÈNCIES VISUALS D'ESPAIS ARQUITECTÒNICS

Descripció:
· Esbossos simplificats en el control de recorreguts visuals d'interiors d'edificacions
· Esbossos simplificats en el control de recorreguts visuals d'exteriors urbans

LA REPRESENTACIÓ DELS DETALLS DE L'ARQUITECTURA

Descripció:
· L'aproximació als elements que composen l'espai arquitectònic. El canvi d'escala
· El detall constructiu
· Anàlisi gràfic de l'arquitectura construïda

ALTRES TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ

Descripció:
· El collage, la maqueta i el fotomuntatge
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

El procés d’avaluació és d’avaluació continuada. Aquesta s’obté amb el seguiment de les classes i qualificacions orientatives per a
cada un dels exercicis realitzats presencials i no presencials, i en paral·lel s’avaluarà el bloc d’apunts que serà comú amb l’assignatura
de Bases de Projectes. El mètode de qualificació seguirà una seqüència on es valorarà l’assoliment de competències més que una
mera qualificació.
Al transcurs del quadrimestre es realitzaran dos exercicis de “control” . El conjunt d’exercicis presencials i no presencials realitzats fins
el primer control es valoraran en un 30% de la nota; i el conjunt d’exercicis realitzats fins el segon control es valoraran en un 70% de
la nota.
L’estudiantat que no hagi lliurat al menys el 80% dels treballs presencials i no presencials, o no hagi superat l’avaluació continuada
tindrà l’opció de presentar-se a l’Examen Final (on també es podran presentar els estudiants que vulguin optar a pujar la nota). Els
estudiants que no l’hagin superat tindran l’opció de presentar-se a l’Examen de la convocatòria Extraordinària al mes de Juny.

Avaluació final telemàtica
Si l’avaluació continuada telemàtica no és positiva, es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de
caràcter global en format telemàtic que s’estableixi d’acord amb el criteri del professorat responsable i els mitjans i eines TIC que
proporcioni la Universitat o el Centre.

Avaluació extraordinària telemàtica assignatures Primer Curs Grau
L’estudiantat podrà presentar-se a una convocatòria extraordinària telemàtica de l’assignatura en cas de no superar l’avaluació
continuada ni l’avaluació final online, sempre que compleixi els requisits establerts a la normativa d’avaluació de l’ETSAB.

Les mesures d'adaptació a la docència no presencial s'implementaran atenent als criteris de seguretat TIC i protecció de dades
personals per tal de garantir el compliment de la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD i LOPDGDD)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

El curs s'expressarà i desenvoluparà mitjançant la utilització de les eines i els instruments de representació arquitectònica. Per això, i
d'acord amb l'assignatura Bases per al Projecte I, el curs estableix com a continguts a desenvolupar:
·  La introducció a la utilització dels diferents instruments de representació tridimensional  de l'espai  enfocada a la expressió i
comunicació del propi projecte
· La relació entre representació i concepció a través de la comprovació permanent de la capacitat de comunicació dels documents i del
material generat
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RECURSOS

Altres recursos:
Els materials i documents de l’assignatura poden estar redactats indistintament en qualsevol dels idiomes d’impartició.

https://upcommons.upc.edu/handle/2117/347429

