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REQUISITS

Haver superat Representació Arquitectònica III.

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).
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.

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
Classe expositiva participativa 0,5
Classes pràctiques 1
Aprenentatge cooperatiu 1
Estudi de casos 0,5
Treball en Grup 1

ACTIVITATS NO PRESENCIALS: Hores/semestre
Treball autònom 70

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Potenciar i desenvolupar la capacitat de treball en grup dels estudiants, en projectes arquitectònics complexos, creant un espai de
participació dels mateixos en equips per a discutir la planificació, gestió, desenvolupament, intercanvi i  verificació, així com la
simulació del model i presentació d'un conjunt arquitectònic i el seu entorn.

Fomentar el treball participatiu i interactiu dintre de l'equip, per al que és summament rellevant disposar d'un espai en el qual asseure
les bases del treball de col·laboració i coordinació entre grups, segons els acords assumits per tot el col·lectiu.

Respectar la planificació com estructura lògica subjacent del treball.

Assumir la gestió del desenvolupament segons les pautes i metodologia acordades.

Respondre de la realització, dintre del termini i en la forma escaient, del desenvolupament del projecte de representació de la zona
adjudicada.

Facilitar l'intercanvi d'informació amb altres grups per a contribuir a la formalització del projecte en el seu conjunt.

Configurar la presentació del treball en els diferents nivells, de grup i d'equip, amb els elements de composició gràfica i disseny que li
dotin d'un caràcter propi.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 55,0 44.00

Hores aprenentatge autònom 70,0 56.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

CAD_Gestió avançada de projectes

Descripció:
L'assignatura es fonamenta en la gestió avançada d'un projecte complex, en el treball col·laboratiu en un entorn digital i en la
presentació dels resultats. El projecte triat és l'urbanització de Torre Valentina, Sant Antoni de Calonge, Girona 1959, de José
Antonio Coderch de Sentmenat, que no es va arribar a construir. Per treball col·laboratiu entenem la participació de tots els
alumnes, organitzats en equips, tant en l'anàlisi previ com en la definició de criteris i utilització dels mateixos, compartint el
material digital que es vagi generant al llarg del procés de representació, per a això serà imprescindible treballar tots amb un
mateix programa, AutoCAD 2012. La presentació dels resultats és la part més subjectiva del treball, en la qual es tractarà de
mostrar en detall la zona adjudicada del projecte i alhora la seva relació amb el conjunt.

- Estudi dels quatre projectes de Torre Valentina per a rastrejar i comprovar les intencions projectuals, manifestades
reiteradament per Coderch en la seva dilatada trajectòria arquitectònica, i analitzar l'articulació del quart projecte, el definitiu,
com síntesi dels tres anteriors.

- Investigació exhaustiva de la documentació gràfica existent, fins a sintetitzar els elements més significatius del projecte per a
convertir-los en els principis que orientaran la realització de la maqueta explicativa del mateix.

- Planificació del treball. Definició dels criteris que regiran tot el desenvolupament del procés i la gestió compartida de tots i
cadascun dels elements.

- Organització d'equips i procediments de treball. Establiment d'un calendari d'acord amb el desenvolupament del treball i
l'assignatura.

- Assignació de tasques. Seguint l'articulació del projecte, ideada per Coderch, es repartirà l'elaboració d'elements, tipus, grups i
blocs dels habitatges, així com la del terreny i hotel que componen el conjunt.

- Formalització del treball adjudicat a cada equip segons els criteris compartits i respectant els temps previstos.

- Composició i verificació del conjunt. Ajustaments necessaris. Maqueta disponible per a les presentacions.

- Definició paral·lela i amb major grau de detall, dels elements, tipus, grups i blocs del fragment que correspongui a cada equip
de treball. Amb l'objectiu de preparar la presentació del mateix des d'un punt de vista proper. La presentació del conjunt
correspon al grup que elabori el terreny i l'hotel.

- Presentació del projecte, en panells, de cada edifici en el seu entorn i del conjunt arquitectònic

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

Sistema Avaluació Avaluació
continuada final
Presentacions orals 40% 0%
Treballs i exercicis en grup 30% 0%
Avaluació de projectes 30% 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'assignatura es fonamenta en tres objectius en que s'avaluen:

- la gestió avançada d'un projecte complex
- el treball col-laboratiu en un entorn digital
- la presentació dels resultats
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