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Guia docent
210109 - BP II - Bases per al Projecte II

Última modificació: 02/02/2023
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 735 - PA - Departament de Projectes Arquitectònics.

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

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

PROFESSORAT

Professorat responsable: Segon quadrimestre:
DANIEL GARCIA ESCUDERO - Grup: M1, Grup: M2, Grup: M3, Grup: M4
OLGA FELIP ORDIS - Grup: T1, Grup: T2

Altres: Segon quadrimestre:
GARCIA ESCUDERO, DANIEL - M1, M2, M3 i M4
ARROYO SAMSO, AITANA - M1, M2, M3 i M4
AVILLA ROYO, RAUL PERE - M1, M2, M3 i M4
COSTA TROST, MARGARITA - M1, M2, M3 i M4
FONTANA, MARIA PIA - M1, M2, M3 i M4
PERICH CAPDEFERRO, ARIADNA - M1, M2, M3 i M4
LINARES DE LA TORRE, OSCAR - M1, M2, M3 i M4
PLANAS PENADES, FRANCESC - M1, M2, M3 i M4
PRAT ORTELLS, JAUME - M1, M2, M3 i M4
SUCH SANMARTIN, ROGER - M1, M2, M3 i M4
BORQUE BADENAS, BEATRIZ - M1, M2, M3 i M4
CAMPS PALOU, FRANCESC - M1, M2, M3 i M4
FELIP ORDIS, OLGA - T1 i T2
BELTRAN BORRAS, JULIA - T1 i T2
FELIP ORDIS, OLGA - T1 i T2
MANSILLA ORTONEDA, JORDI - T1 i T2
COULLERI, MARIA AGUSTINA - T1 i T2
BEUTER SANCHEZ-VILLANUEVA, CAROLINA - T1 i T2
ROCA CALAF, JOFRE - T1 i T2

REQUISITS

Es podrà matricular quan s'hagi matriculat prèviament Bases per al Projecte I en una matrícula d'un curs anterior o bé es matriculin
totes dues simultàniament en la matrícula d'un mateix curs acadèmic.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
EAB5. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de la geometria mètrica i projectiva.
EAB1. Aptitud per aplicar els coneixements gràfics a la representació d'espais i objectes (T).
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.
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.
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Genèriques:
CG1. Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.

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
T Lliçó magistral / mètode expositiu Gran (Màx. 90) 1
L Aprenentatge basat en projectes/tallers Petit (10/30) 3
L Seminaris Petit (10/30) 1

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

· Potenciar i desenvolupar la capacitat de síntesis
· Iniciar en la precisió de la documentació precisa, el rigor en l'exposició d'idees, procesos i propostes del projecte
· Domini en l'ús dels instruments de projectació arquitectònica
· Iniciar l'aprenentatge interactiu, autònom i diversificat, fent referència a la comprensió raonada de la complexitat arquitectònica

INFORMACIÓ COMPLEMENTÀRIA SOBRE OBJECTIUS I AVALUACIÓ.

Objectius en relació a la metodologia docent:
- Consolidar el paper de l'estudiantat com a principal actor responsable del procés d'ensenyament, fent que reflexió i pràctica es
desenvolupin de forma integrada.
- Introduir la valoració de la pràctica personal com a eina docent, establint pautes i organització de treball.
- Fomentar la reflexió crítica vers la pròpia feina i la dels altres companys.
- Potenciar la capacitat de comunicació i expressió (gràfica, oral i escrita) de l'estudiantat.

Objectius en relació als nous instruments de suport a la docència:
- Potenciar els recursos i noves tecnologies com a eina d'aprenentatge i instrument de comunicació.
- Potenciar i desenvolupar el rendiment dels mitjans que la UPC posa a l'abast tant de l'estudiantat com del professorat (Intranet
docent, Factoria de recursos...).
- Ús de la plataforma virtual Atenea com a àmbit docent d'interrelació.
- Seguiment "on-line" per part de professorat i estudiantat de tot el material produït durant el curs.

Sobre el programa docent:
- La seqüència observar-analitzar, pensar-reflexionar, actuar-proposar estableix el mecanisme des del que l'estudiantat s'enfrontarà al
fet de projectar.
- Els temes proposats es desenvolupen al llarg de 6 exercicis, i es complementen amb classes magistrals conjuntes (6 sessions
coincidents amb l'inici de l'exercici) i amb classes teòriques en grups reduïts (sessions de recolzament de l'exercici desenvolupades en
l'àmbit de cada grup).

Sobre l'avaluació:
- El procés d'avaluació és d'avaluació continuada, i aquesta s'obté després del lliurament de l'últim exercici i el del conjunt complet de
tots els exercicis realitzats durant el curs.
- L'avaluació continuada inclou en el seu procés:
· Sessions de debat en els tallers amb exposicions breus dels processos de treball i del material produït
· Qualificacions orientatives per a cada un dels exercicis realitzats

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup gran 12,0 8.00

Hores activitats dirigides 12,0 8.00

Hores grup petit 42,0 28.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

CONCEPTES ARQUITECTÒNICS GENÈRICS

Descripció:
· Programa: com a elements integrants del projecte
· Matèria: relació entre matèria i forma. Característiques físiques, comportament estàtic i qualitats formals
· Context: el lloc i la seva interacció amb el projecte
Aquests conceptes s'han de desenvolupar en projectes que tinguin en consideració tant les condiciones materials i ecològiques del
lloc físic com les seves característiques culturals i socials
El desenvolupament dels projectes s'acompanyarà de les necessàries sessions teòriques, en les quals s'exposaran exemples i
experiències reals amb la finalitat d'extreure del seu estudi i anàlisi criteris i conclusions d'ordre general al servei d'una
funcionalitat i cultura específiques

TEMES ESPECÍFICS

Descripció:
· Textures, recorreguts visuals, límits, topografia, habitabilitat
Els exercicis i el desenvolupament dels projectes es realitzaran acompanyats de classes teòriques expositives sobre experiències
reals i exemples relacionats amb aquests objectius.

EINES COMUNES

Descripció:
· Sistema dièdric, maqueta, perspectiva i croquis

EINES ESPECÍFIQUES

Descripció:
· Dibuix a mà alçada, axonometria, representació del moviment, plànol topogràfic, construcció de l'objecte, fotomuntatge,
collage, vídeo, maqueta...
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema Avaluació Continuada Avaluació Final Convocatòria
Extraordinària
Presentacions orals 20% 20% 20%
Avaluació de projectes 80% 80% 80%

Avaluació continuada
L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o
la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.

Avaluació final
Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en
el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).

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

Avaluació continuada telemàtica
En les situacions de docència online, l’avaluació continuada es produirà de manera sincrònica i asincrònica, pels mitjans que estableixi
la Universitat i el Centre, amb un registre periòdic de l’activitat acadèmica mitjançant entregues, fòrums, qüestionaris o qualsevol
altre mitjà que faciliti la plataforma Atenea, o les eines alternatives que siguin proporcionades al professorat. En les situacions en les
quals aquesta docència telemàtica es produeixi amb la docència presencial ja iniciada, o per qüestions d’ordre extraacadèmic, les
alteracions de les ponderacions o sistemes de control regular de la docència seran comunicats detalladament a tots els estudiants a la
Atenea de cada assignatura.

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 extraordinàries 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)
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RECURSOS

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