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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 704 - CA I - Departament de Construccions Arquitectòniques I.

Titulació: GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Assignatura optativa).
GRAU EN ARQUITECTURA (Pla 2010). (Assignatura optativa).
ARQUITECTURA (Pla 1994). (Assignatura optativa).

Curs: 2014 Crèdits ECTS: 2.5 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: JOSE MARIA GONZALEZ BARROSO

Altres: JORGE BLASCO MIGUEL - ADRIAN MUROS ALCOJOR

REQUISITS

Haver superat Projectes V i VI. Haver matriculat Taller Temàtic I i II al mateix grup que l'optativa.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
14. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació (T).
15. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament,
tractament i evacuació d¿aigües, de calefacció i de climatització (T).
16. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria,
escales i altra obra acabada (T).
17. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i altra
obra grossa (T).
18. Coneixement adequat dels sistemes constructius industrialitzats.

Genèriques:
6. Conèixer la història i les teories de l'arquitectura, així com les arts, tecnologies i ciències humanes relacionades amb aquesta.
7. Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis així com
les tècniques de resolució d'aquests.
8. Conèixer els problemes físics, les diferents tecnologies i la funció dels edificis de forma que aquests tinguin condicions internes de
comoditat i protecció dels factors climàtics.
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Transversals:
9. 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.
10. 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.
11. 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.
12. 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.
13. 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.

Bàsiques:
1. 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.
2. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posterior amb un grau
alt d'autonomia.
3. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
4. 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.
5. 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.

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials: Hores/setmana:
Lliçó magistral / mètode expositiu 0,4
Classe expositiva participativa 0,2
Estudi de casos 0,7
Treball en Grup 0,7

Activitats no presencials:
Treball autònom 35 hores/semestre

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. Exercitar les habilitats d'analitzar i reflexionar de forma crítica sobre les característiques i prestacions tècniques dels sistemes de
construcció, estructural i de condicionament ambiental dels edificis.

2. Entendre i saber explicar les relacions entre els sistemes tècnics dels edificis i el projecte arquitectònic.

3. Fomentar l'habilitat d'incorporar els sistemes tècnics de forma adient en el projecte.

4. Exercitar els coneixements i les habilitats útils per a treballar en l'àmbit de la innovació tècnica en l'arquitectura.

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
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CONTINGUTS

Programa

Descripció:
- Teòric

1. Definició de la metodologia d'anàlisi i crítica a seguir en el desenvolupament de l'estudi de casos.
2. Presentació de casos d'estudi d'edificis singulars per la qualitat de la innovació tècnica i la integració en el projecte.

- D'aplicació pràctica

1. Anàlisi i crítica fonamentada de les característiques tecnològiques dels projectes triats.
2. Discussió dels punts forts i febles de les innovacions tècniques en el projecte.
3. Conclusions de l'estudi.

Els continguts a desenvolupar faran èmfasi en:
L'anàlisi i crítica de projectes d'arquitectura contemporanis, paradigmàtics de l'encertada solució de la relació entre tècnica i
projecte.
Els casos d'estudi que recullin l'evolució de les relacions en el segle XX.
L'anàlisi i crítica dels tipus, sistemes i components tècnics del projecte, estructura, instal-lacions i construcció de l'envolupant
exterior i dels interiors.
Els edificis a base de sistemes industrialitzats: pesants, lleugers, "On-site", "Off-site", ...
La innovació tecnològica en cada moment, les millores de la productivitat i competitivitat, l'adequació a les noves demandes
mediambientals.

Dedicació: 62h 30m
Grup gran/Teoria: 27h 30m
Aprenentatge autònom: 35h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació Continuada (%) Avaluació Final (%)

Proves de resposta curta 30% 30%
Presentacions orals 10% 10%
Treballs i exercicis en grup 60% 60%

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).
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

L'avaluació final vindrà determinada per la suma dels resultats de l'avaluació particular de tres conceptes diferents:

- Anàlisi i critica del cas d'estudi escollit pels alumnes (60%)
- Presentació pública de l'estudi (10%)
- Prova escrita de respostes curtes (30%)

També es tindrà en compte en l'avaluació:

A. L'assistència a classe.
B. La qualitat de la participació dels alumnes en les sessions de seguiment dels treballs.
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