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Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: GALDRIC SANTANA ROMA

Altres: Primer quadrimestre:
JOSE RAMON DOMINGO MAGAÑA - 11
JOAQUIM NARCÍS MOYA SALA - 21
RAFAEL MUR SOTERAS - 11, 21
MARC ROCA MUSACH - 11
GALDRIC SANTANA ROMA - 11, 21

Segon quadrimestre:
JOSE RAMON DOMINGO MAGAÑA - 32, 42
LUIS GIMÉNEZ MATEU - 32
RAFAEL MUR SOTERAS - 32, 42
MARC ROCA MUSACH - 32
GALDRIC SANTANA ROMA - 42

REQUISITS

Cal tenir una qualificació mínima de 4 a Dibuix I i Dibuix II.

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.
EP17. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
EP4. Capacitat per la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes (T).

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.
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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.
CT1. Emprenedoria i innovació: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que marquen la seva activitat;
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.

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
P-Seminaris/tallers Mitjà (Màx 60) 3

ACTIVITATS NO PRESENCIALS Hores/semestre
-Treball autònom 70

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

a) Modelar i definir virtualment mitjançant el control geomètric de l’espai i dels elements que el limiten, en format polièdric, i en
format de superfícies, i el control de les seves interaccions: interseccions de plans i continuïtat de superfícies.
b) Resoldre els paràmetres de control de la geometria, des del punt de vista de la creació i composició del disseny arquitectònic.
c) Llenguatge projectiu tradicional propi de l’arquitectura, i  els nous horitzons d’aquest llenguatge conseqüència de les actuals
tècniques infogràfiques.
d) Coneixement dels elements NURBS com a nou horitzó del control geomètric de les formes en l’àmbit infogràfic.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 11,0 8.80

Hores grup petit 32,0 25.60

Hores activitats dirigides 12,0 9.60
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Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 70,0 56.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

EXERCICI 1: COMPOSICIÓ I COLOR

Descripció:
Introducció al tractament del color i de la composició. L'exercici s'estableix en el context de les avantguardes artístiques del segle
XX. La base la constitueix l'examen pràctic de les formes compositives /organitzatives del Moviment Modern.

EXERCICI 2: ANÀLISI D'UNA OBRA EXEMPLAR DE L'ARQUITECTURA MODERNA

Descripció:
L'objectiu d'aquest exercici és aconseguir la capacitat gràfica que permeti la interpretació, estructura, construcció, composició i
altres categories a interpretar del model exposatc. L'anàlisi de l'obra tindrà com a recurs inicial l'exàmen d'aquesta a través de
dibuixos de tempteig per aproximar-se a temes de proporcions, mesures, escales, construcció, etc. que finalment seran deduïts
amb exactitud.

EXERCICI 3: ANÀLISI DEL PAISATGE VERNACLE

Descripció:
Representació del paisatge a través del reconeixement/anàlisi de les seves condicions estructurals, de textura, materials. L'estudi
gràfic s'extendrà a escales diferents: la representació atenta/minuciosa d'espècies vegetals serà compatible amb interpretacions
abstractes i generals que afecten a tot tipus de materials integrants del paisatge.L'experiència es desplaçarà des de dibuixos
aproximatius de tempteig fins a la realització d'exercicis molt atents a la naturalesa peculiar dels materials.Tot això considerat a
través de l'estudi de la tradició del dibuix/pintura del paisatge.
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

SISTEMA AVALUACIÓ Avaluació continuada Avaluació final
-Treballs i exercicis en grup 100% 100%

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 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.

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)

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Kandinsky: oeuvres de Vassily Kandinsky: 1866-1944. Kandinsky: oeuvres de Vassily Kandinsky: 1866-1944. Paris: Centre Georges
Pompidou, 1984. ISBN 2858502625.
- Le Corbusier: oeuvre complète [en línia]. 16ème ed. Zurich: Éditions d'Architecture, 2006- [Consulta: 14/10/2022]. Disponible a:
https://discovery.upc.edu/permalink/34CSUC_UPC/11q3oqt/alma991003674569706711. ISBN 9783764355036.
- Wilton, Andrew; Lyles, Anne. The Greater age of British watercolours 1750-1880. Munch:London: Prestel; Royal Academy of Arts,
1993. ISBN 3791312545.

RECURSOS

Altres recursos:
L'obra gràfica i escrita dels principals artífexs de l'Arquitectura Moderna: Le Courbusier, Mies Van der Rohe, Alvar Aalto, Wright,
Sert,..
L'obra i els textos bàsics i autoreferencials dels artistes plàstics dels segle XX: Malevich, Klee, Moholi-Nagy, Kandinsky,...

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

https://discovery.upc.edu/permalink/34CSUC_UPC/11q3oqt/alma991003674569706711

