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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 752 - RA - Departament de Representació Arquitectònica.

Titulació: GRAU EN ARQUITECTURA (Pla 2010). (Assignatura optativa).
GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Assignatura optativa).

Curs: 2018 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: GUSTAVO JOSE NOCITO MARASCO

Altres: Primer quadrimestre:
GUSTAVO JOSE NOCITO MARASCO - 25

REQUISITS

Haver superat Projectes V i VI.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
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.
EP14. Capacitat per elaborar estudis mediambientals, paisatgístics i de correcció d'impactes ambientals (T).
EP2. Aptitud per resoldre el condicionament ambiental passiu, inclòs l¿aïllament tèrmic i acústic, el control climàtic, el rendiment
energètic i la il·luminació natural (T).

Transversals:
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.
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.
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.
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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 Hores/setmana
Lliçó magistral/mètode expositiu 0,6
Classes pràctiques 2,4
Seminaris/talller 1

Activitats no presencials Hores/semestre
-Treball autònom 70

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

- Representar i analitzar les formes del terreny i de l'entorn urbà modelant maquetes virtuals tridimensionals de l'àmbit d'actuació i
del seu voltant.
- Interpretar les formes d'un terreny mitjançant la lectura gràfica pròpia de la cartografia i la topografia.
- Utilitzar bases de dades alfanumèriques, vectorials, d'imatges raster i d'imatges fotogràfiques digitals com a mitjans per extreure
dades mètriques dels espais urbans.
- Controlar els recursos gràfics per al tractament del asolellament en l'arquitectura i la georeferenciació dels espais urbans.
- Utilitzar els recursos de la geometria de la forma com a sistema d'anàlisi i generació de models urbans i naturals.
- Generar les modificacions del terreny natural per determinar la seva accessibilitat i concretar les intervencions necessàries per a la
implantació de l'edificació.
-  Analitzar  el  impacte  mediambiental  dels  models  de  treball  a  partir  del  control  gràfic  de  la  imatge  (percepció),  l'energia
(asolellament) i l'emplaçament (terreny).

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 70,0 56.00

Hores grup gran 55,0 44.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

TEMARI

Descripció:
L'assignatura estudia la manera d'analitzar i controlar els aspectes mediambientals i les definicions formals que intervenen en la
implantació sobre el terreny dels vials de comunicació i les volumetries de les edificacions.
Es tracta d'aplicar les tècniques infogràfiques adequades que permetin dissenyar, prevenir i resoldre el impacte que pugui produir
un projecte d'intervenció, adequació, o rehabilitació tant en el medi natural com l'entorn urbà. Els continguts principals són els
següents:

·Cartografia i topografia. Lectura bàsica en la representació del terreny. Corbes de nivell, directores i de línies de pendent.
Seccions i panoràmiques.
·Adquisició de dades per la generació de models d'emplaçament de projectes urbanístics i arquitectònics. Tecnologies de captura
massiva de punts mitjançant escàner làser i fotografia digital.
·Anàlisi i control de les dades alfanumèriques, vectorials i d'imatges gràfiques per a la generació de terrenys en maquetes 3D.
Núvols de punts. Fotogrametria. Ortofotografia.
·Representacions digitals del terreny i de l'entorn urbà:
- Modelatge de maquetes virtuals dels models d'emplaçament del terreny natural i dels entorns urbans. El control i generació de
superfícies de geometria lliure. Aplicacions de la imatge digital per la generació de models virtuals.
- Anàlisi i control de la superfície d'un entorn natural o urbà en 3D mitjançant seccions i anàlisi del relleu i els pendents.
- Modificacions del terreny natural: Intervencions mitjançant explanacions i talussos. Plataformes i vials horitzontals i amb
pendent. Topografies rectificades.
- Intervencions arquitectòniques i de paisatge sobre terrenys naturals i entorns urbans amb avaluació de l'impacte ambiental
mitjançant el control dels processos de transformació del paisatge.

·Control de les posicions i del recorregut del sol per a l'estudi del assolellament en terrenys naturals i entorns urbans: Diagrames
digitals de control solar per a l'estudi de les ombres i l'anàlisi d'obstruccions.
·Elements constructius de control del assolellament en la edificació.

Dedicació: 125 h
Grup gran/Teoria: 55h
Aprenentatge autònom: 70h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema d'avaluació Avaluació Continuada Avaluació Final
- Proves de resposta llarga 40% 100%
- Presentacions orals 10%
- Treballs i exercicis individuals 40%
- Treballs i exercicis en grup 10%

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).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

L'avaluació de l'assignatura es basa en la valoració de tres aspectes:

1) Lliurament d'exercicis proposats a les classes de taller
2) Treballs autònoms proposats
3) Dues proves parcials
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RECURSOS

Altres recursos:
http://www.map.archi.fr/3d-monuments/
http://usa.autodesk.com/ecotect-analysis/
http://www.rhinoterrain.com/page392-0-products.html
http://www.softwaregis.cl/arcgis.html


