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PROFESSORAT

Professorat responsable: JOSEP MARIA FORT MIR

Altres:

REQUISITS

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

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
6. Aptitud per a concebre i representar els atributs visuals dels objectes i dominar la proporció i les tècniques de dibuix, incloses les
informàtiques (T)
7. Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats
8. Aptitud per a exercir la crítica arquitectònica
9. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia
10. Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte

Transversals:
1. Emprenedoria e innovació: Conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat; capacitat
per a comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el benefici
2. Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i entendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del
benestar; capacitat per a relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per a utilitzar de manera equilibrada i
compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat
3. 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
4. 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
5. Ús solvent dels recursos de la informatització: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades e informació
de l'àmbit d'especialitat, i de manera crítica els resultats d'aquesta gestió

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials Hores/setmanaT- Classe expositiva participativa 1P- Aprenentatge basat en projectes 3Activitats no presencials
Hores/semestre-Treball autònom 70
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu consisteix en iniciar  als  estudiants en el  disseny d'elements de mobiliari,  principalment destinats a espais interiors,
contemplant-lo amb tota amplitud: des de la producció industrial i seriada, fins al disseny realitzat per a situacions i necessitats
concretes i locals. Arquitectònicament, el mobiliari apareixen en una intersecció d'escales d'intervenció. Per la dimensió humana,
participa en aspectes espacials, socials, culturals i simbòlics, compartint aspectes amb l'edificació i l'escala urbana. Però, per la seva
mobilitat i sistema de construcció, incorpora factors industrials, de producció, estandardització i distribució. La capacitat de produir
gran nombre d'objectes iguals, i la possibilitat de situar-los en emplaçaments diversos, constitueixen factors diferencials. L'adquisició
de competències consisteix en aquelles que permetin a l'estudiant entendre la relació entre els aspectes propis de la producció
industrial  i  l'arquitectura.  La  principal  competència  a  adquirir  consisteix  en la  capacitat  d'establir  relacions  transversals  entre
disciplines aparentment diverses, però que participen alhora en el procés de disseny d'un producte industrial.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 55 44.00

Hores aprenentatge autònom 70 56.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Temari

Descripció:
Teoria i pràctica es desenvolupen paral·lelament. Les sessions teòriques aporten referències de cultura general sobre el tema i
orientacions d'aplicació als exercicis de projecte que es realitzen. Àmbits temàtics generals tractats en sessions teòriques:1.
Arquitectura i Indústria. La construcció dels objectes. Hisao Hosoe, mobiliari i espai de treball.2. Disseny, cultura i societat. El
Disseny Industrial a Catalunya. Miquel Milà i el FAD.3. Disseny industrial, imatge i empresa. Raymond Loewy i Milton Glaser4.
Materials i tecnologia. Aeronàutica i Disseny. Carlo Mollino i Charles & Ray Eames5. Disseny, modernitat i pop-art; entre raó i
passió. Achile Castiglione, Vico Magistreti i De Pas - D'Urbino - Lomazzi Els exercicis pràctics, en forma de Projectes, es centren
en el disseny de Mobiliari Domèstic: Actualització d'elements habituals en l'àmbit domèstic, que poden ser tant d'interior com
d'exterior. Adequació tant a les tecnologies actuals, incloses tant les TIC i els nous materials, com la realitat social i cultural, en
permanent adaptació a cada moment. Propostes de mobiliari pensat per ser produït industrialment, realitzat segons les
possibilitats productives i comercials habituals en les empreses del sector. Els projectes es desenvolupen des de dues vessants,
amb proposta teòrica i amb resolució tècnica i formal. Els projectes es realitzen en equips, i son presentats mitjançant ponències
al conjunt de la classe, on es debaten. L'assignatura s'organitza a manera de laboratori, assajant diferents possibilitats de
desenvolupament. Idioma de treball: Les sessions teòriques son en català o castellà, depenent del perfil dels estudiants, amb
possibilitat de fer-les parcialment en anglès. La presentació dels treballs de projecte, a més de en català i castellà, es podem
complementar amb altres idiomes (anglès, francès i italià, principalment)

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema d'avaluació Avaluació Continuada Avaluació Final- Presentacions orals 50% - Treballs i exercicis en grup 50% 50%- Avaluacio
de projectes 50%

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Els projectes es fan en equip i son presentats mitjançant ponències al conjunt de la classe, en presència de tot l'equip. La nota
definitiva és a partir del nivell tant de les presentacions de classe (avaluació continuada) com del lliurament final del treball (avaluació
final). Les notes són individuals.
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RECURSOS

Altres recursos:
Reculls de projectes de l'Assignatura Optativa 13705 Mobiliari i Arquitectura: de la Indústria al Disseny a Mida


