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

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 2.5 Idiomes: Castellà, Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: CRISTINA JOVER FONTANALS

Altres: Segon quadrimestre:
CRISTINA JOVER FONTANALS - 34
JOSE MARIA LAFONT POMES - 34

REQUISITS

Haver superat Projectes III i IV.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
EP17. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
EP18. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics
d'habitatge.
EP19. Coneixement adequat de l'ecologia, la sostenibilitat i els principis de conservació de recursos energètics i mediambientals.
EP22. Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
EP9. Capacitat per exercir la crítica arquitectònica.

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 0,1
Classe expositiva participativa 0,2
Aprenentatge basat en projectes 0,7
Estudi de casos 0,7

ACTIVITATS NO PRESENCIALS: Hores/semestre
Treball autònom 35

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Aprofundir en aspectes bàsics i generals de l'arquitectura, com ho és la definició espacial de les diverses parts del projecte dintre
d'una voluntat d'unitat, i aspectes bàsics però particulars del projecte de l'habitatge, com ho és la definició dels seus diferents nivells
de privacitat.

Millorar, a través de les eines pròpies del disseny arquitectònic, els coneixements del projecte d'habitatge i del concepte d'habitar i el
confort.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 27,5 44.00

Hores aprenentatge autònom 35,0 56.00

Dedicació total: 62.5 h

CONTINGUTS

Arquitectura de l’efímer

Descripció:
El curs se centrarà en el desenvolupament d'un projecte d'habitatge realitzat anteriorment per l'estudiant. L'objectiu és elaborar
una sèrie de treballs que, realitzats a diferents escales -pot tractar-se de l'interior de la casa o d'un fragment de ciutat- i a través
de diferents tècniques -dibuix, collage, fotografia, vídeo, etc., es centrin en l'observació dels conceptes d'habitar que defineixen
l'habitatge, atenent a tots aquells fenomens que poblen l'espai i les característiques dels quals es veuen alterades amb el pas del
temps. Es fonamental el procés de projecte i de disseny.

Dedicació: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema Avaluació Avaluació
continuada final
Presentacions orals 10% 0%
Treballs i exercicis en grup 10 % 0%
Avaluació de projectes 80% 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).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

L'aprenentatge depèn bàsicament de l'aprofitament que es faci de l'evolució d'un projecte d'habitatge fet anteriorment per l'estudiant
i sobre l'anàlisi i treballs, induïdes a l'aula.
La preparació per a l'exposició dels projectes analitzats es farà individualment, però es valorarà especialment la participació en les
discussions generals i en el procés de projectes.
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