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Guia docent
210144 - TT II - Taller Temàtic II

Última modificació: 10/11/2022
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: 7.5 Idiomes: Català, Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: APM - LÓPEZ ALONSO, IGNACIO
APM - MARTÍNEZ MOLINA, IGNACIO
HCC - COLL LOPEZ, JAIME
IRRR - RIBAS SEIX, CARME
IRRR - SALVADO CABRE, ANTON MARIA
LAC - FERUSIC MANUSEV, RELJA
LAC - SALA ROIG, CARLES
RURS - CROSAS ARMENGOL, CARLES
RURS - CUSIDO GARI, ORIOL
VS - ARNUNCIO, JUAN CARLOS

Altres: APM - FLORIT FEMENIAS, JOAN
HCC - GAMBOA MASDEVALL, CRISTINA
HCC - JOVER FONTANALS, CRISTINA
IRRR - MIRALLES MIRON, EDUARDO
LAC - ORTI MOLONS, ANTONIO
RURS - CORNADÓ BARDÓN, CÒSSIMA

METODOLOGIES DOCENTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Concepció,  construcció  i  representació  de  formes  arquitectòniques  complexes,  multifuncionals  i  multiescalars.  Relació  entre
infraestructures i edificis de serveis amb un èmfasi especial en el projecte d'edifici públic o equipament i la seva inserció urbana i
territorial. Forma i ús d'espais públics que responguin a necessitats culturals i socials diverses.
Desenvolupament de projectes incloent els detalls constructius essencials de cada edifici. Sintetitzar correctament els programes
d'equipaments complexos progressivament amb el domini de les tecnologies de l'edificació. Atendre especialment la síntesi  de
respecte al context rural o urbà en termes d'impacte físic i social.
El caràcter dels tallers temàtics deriva del fet que plantegen en la configuració o projecte docent una certa caracterització o diversitat
temàtica, tant pel fet de donar lloc a Treballs Fi de Grau d'una certa especificitat com per apuntar a una diversitat d'estudis de
postgrau o àmbits d'especialització. Els tres àmbits generals que serveixen de marc als tallers anteriors són:
TEORIA I PROJECTE
TECNOLOGIA DE L'ARQUITECTURA
URBANISME, PAISATGISME I GESTIÓ
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 12,0 6.40

Hores activitats dirigides 12,0 6.40

Hores grup petit 58,5 31.20

Hores aprenentatge autònom 105,0 56.00

Dedicació total: 187.5 h

CONTINGUTS

Descripció

Descripció:
En el marc del cinquè curs del Grau en Estudis d’Arquitectura, l’assignatura “Taller Temàtic” (TT) es defineix
com un espai educatiu transversal, de caràcter obligatori (7,5 crèdits ECTS i 6 hores lectives a la setmana), en el
qual participen professorat de diferents departaments, en funció del programa de curs de cada taller, aprovat por la Comissió
d’Estudis del centre.

Concretament els taller temàtics es composen de les següents sis línies, per escollir:

ARQUITECTURES EN EL PARC METROPOLITÀ -Coordinador: Ignacio López Alonso
HABITATGE COL·LECTIU CONTEMPORANI: NOVES MANERES D'HABITAR: Coordinador: Jaime Coll López
INFRAESTRUCTURA RRR - Coordinadors: Carme Ribas Seix, Anton Maria Salvadó Cabré
LAC - LABORATORI D'ARQUITECTURA COMPUTACIONAL II (FABRICACIÓ DIGITAL) - Coordinadors: Relja Ferusic Manusev, Carles
Sala Roig
REGENERACIÓ URBANA I REHABILITACIÓ SOSTENIBLE - Coordinadors: Carles Crosas Armengol, Oriol Cusido Gari
ETSAB VISITING STUDIO – Coordinador: professor convidat.

Amb una programació i avaluació semestral, cada TT compta, alhora, amb un Seminari semestral de suport, de 3 crèdits ECTS i 2
hores de duració a la setmana. Els Seminaris, amb una avaluació i programació autònoma, tenen com a finalitat enfortir el
contingut curricular de cada Taller, mitjançats classes teòriques, estudi de casos i/o pràctiques. El professorat tant del Taller
como del Seminari treballen coordinadament i es produeixen puntualment activitats comunes, per tal d’enfortir el caràcter global i
multidisciplinari de la proposta docent TT + Seminari. Finalment, cada TT recomana aquelles optatives de cinquè curs que millor
s’adaptin als seus interessos i continguts.
Dintre d’aquesta oferta formativa, també s’inclou cada any un Taller “Visiting”, l’ETSAB VISITING STUDIO, amb la voluntat que la
coordinació d’aquest estigui liderada per un professor de reconegut prestigi internacional, tant professional com acadèmic.

Dedicació: 82h 30m
Grup petit/Laboratori: 82h 30m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

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)

RECURSOS

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


