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PROFESSORAT

Professorat responsable: ANA MARIA PUIG-PEY CLAVERIA

Altres: Primer quadrimestre:
ALEJANDRO GAUTHIER AMIGO - Grup: 1ST
ANA MARIA PUIG-PEY CLAVERIA - Grup: 1ST

REQUISITS

Haver superat Projectes V i Projectes VI.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
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.
EP26.  Coneixement  de  la  reglamentació  civil,  administrativa,  urbanística,  de  l'edificació  i  de  la  indústria  relativa  a  l'exercici
professional.
EP27. Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.

Genèriques:
CG6. Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols
en la planificació.

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.
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.
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.
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Bàsiques:
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.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posterior amb un
grau alt d'autonomia.
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.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials Hores/setmana
Classe expositiva participativa 1
Aprenentatge cooperatiu 2

Activitats no presencials Hores/semestre
Treball autònom 42

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'exercici professional de l'arquitecte/a s'emmarca necessàriament en un àmbit empresarial.

L'assignatura "Creació i gestió d'empreses per a arquitectes" vol introduir al futur arquitecte/a en alguns dels trets bàsics d'aquesta
realitat empresarial, mostrant-li les diferents opcions professionals presents en el sector de la construcció i proporcionant-li les
primeres eines que li permetin integrar-s'hi, bé en una estructura laboral existent o bé generar una nova estructura empresarial
pròpia.

S'analitzaran els àmbits productiu, econòmic, jurídic, comercial i la gestió de recursos, les possibles metodologies de treball, els
agents que intervenen als processos propis del sector i les activitats relacionades amb aquest processos.

1. Conèixer les eines bàsiques de gestió necessàries per garantir l'èxit de les estructures empresarials que genera o en les que
s'integra un professional. Introduir-se en el coneixement de l'exercici professional amb les incidències pròpies del dia a dia, des del
marc empresarial en el que es desenvolupa el treball de l'arquitecte/a.
2. Introduir-se en les funcions de lideratge i  de direcció pròpies de l'arquitecte/a en cap, entenent que exigeixen capacitats i
aprenentatges, sigui quin sigui el seu nivell de responsabilitat dins l'organització.
3. Conèixer les noves tendències del marc empresarial del sector de la construcció (estructures pluridisciplinars, basades en els
models americans de "Firmes" i en xarxes d'empreses col-laboradores) respecte el model tradicional del despatx d'arquitectura.
4. Potenciar el desenvolupament i promoció d'iniciatives empresarials descentralitzades en arquitectura, en contraposició a l'actual
situació de concentració d'empreses i professionals als grans nuclis urbans.
5. Potenciar la innovació dins del sector, estimulant l'esperit creatiu del futur professional entorn al desenvolupament de nous
processos i línies de servei que ajudin a la transformació d'un sector de negoci estancat.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 33,0 44.00

Hores aprenentatge autònom 42,0 56.00

Dedicació total: 75 h
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CONTINGUTS

Gestió i creació d'empreses per a arquitectes

Descripció:
Dos tipus de continguts s'inclouen en aquesta assignatura :

1 - els tradicionals per a conèixer l'exercici convencional de la professió tal com està actualment estructurada i regulada.

2 - els innovadors, encaminats a facilitar la creació de noves àrees d'exercici professional, que en trobar-se més verges presenten
alhora més riscos i oportunitats.

PROGRAMA DESGLOSSAT PER SESSIONS

1. Presentació de l'assignatura: continguts, calendari, avaluació, etc.

Presentar bibliografia: col·leccions generals, col·leccions per a arquitectes (GG gestió) (carretó biblioteca).
Llista de correu electrònic dels estudiants.
Debat: el diari, quin lloc ocupa l'activitat arquitectònica al món?.
Visita: agent INNOVA: distribució CD's.
Auto-qüestionari: on vull treballar i com vull treballar (interessos i preferències, quins són els meus punts forts i febles (aptituds,
actituds, què puc oferir? (coneixements, habilitats, disponibilitat).
Col·loqui.
Programació de les sortides o incursions de l'assignatura.

2. Marcs d'actuació

El procés professional i empresarial. Evolució històrica.
Situació actual del sector. Noves necessitats del sector.

3. Continuació sessió dia anterior.

Reptes, amenaces i oportunitats professionals i empresarials.
Graella àmbits d'exercici professional i formes d'exercici professional.
Presentació i proposta d'exercici de curs: temes lliures, temes comuns i temes proposats segons perfils.

- implementació processos parcials
- nous processos de projecte i obra
- entitats sense afany de lucre

Cadascú tria un nínxol professional i ho justifica (objectiva i subjectiva).
Agrupació dels equips per afinitats.

4. Business Plan:

Creació d'empreses.
Què vol dir Innovar?.
Per què Innovar? Protecció de la innovació.

5. Processos de Producció i Qualitat

Presentació Cas 1

6. Gestió del Coneixement i dels Recursos

Presentació Cas 2

7. Màrqueting, Comunicació i Venda

Presentació Cas 3
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8. Gestió econòmica i Financera

Presentació estat dels treballs.

9. Gestió Jurídica i Fiscal

Presentació Cas 4

10. Visita matinal al COAC

Visita a la Demarcació.
Relacions internacionals.
Publicacions i web.
Registre.
Deontologia professional.
Agrupacions.
Visat.
Assessoria Jurídica.
Borsa de treball.
Llista de perits.
Servei Aplicacions Informàtiques.
Assessorament en concursos i contractació.
Escola SERT.
Centre de Documentació.
Empreses i Entitats Vinculades
ASEMAS, GERMANDAT, Caixa d'Arquitectes , OCT, Cooperativa Jordi Capell, ASF, Arquitasa, etc.

11. Última setmana

Cloenda, resum, balanç i avaluació de l'assignatura.
Presentació oral i pública dels treballs.
Presentació bases concurs INNOVA.
Qüestionari: què milloraries de l'assignatura? l'horari? la difusió?

Dedicació: 75h
Grup gran/Teoria: 33h
Aprenentatge autònom: 42h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Sistema Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Presentacions orals 50% 50%
Treballs i exercicis en grup 50% 50%

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).

Avaluació continuada telemàtica
En les situacions de docència online, l’avaluació continuada es produirà de manera sincrònica i asincrònica, pels mitjans que estableixi
la Universitat i el Centre, amb un registre periòdic de l’activitat acadèmica mitjançant entregues, fòrums, qüestionaris o qualsevol
altre mitjà que faciliti la plataforma Atenea, o les eines alternatives que siguin proporcionades al professorat. En les situacions en les
quals aquesta docència telemàtica es produeixi amb la docència presencial ja iniciada, o per qüestions d’ordre extraacadèmic, les
alteracions de les ponderacions o sistemes de control regular de la docència seran comunicats detalladament a tots els estudiants a la
Atenea de cada assignatura.

Avaluació final telemàtica
Si l’avaluació continuada telemàtica no és positiva, es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de
caràcter global en format telemàtic que s’estableixi d’acord amb el criteri del professorat responsable i els mitjans i eines TIC que
proporcioni la Universitat o el Centre.

Les mesures d'adaptació a la docència no presencial s'implementaran atenent als criteris de seguretat TIC i protecció de dades
personals per tal de garantir el compliment de la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD i LOPDGDD)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

S'avalua el treball en equip i el seu resultat (pla de negoci d'una idea innovadora) i les competències individuals adquirides (capacitat
de comunicació, de recerca rigorosa, de síntesis, etc.).

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Osterwalder, A.; Pigneur, Y.; Clark, T. Business model generation: a handbook for visionaries, game changers, and challengers [en
l í n i a ] .  Hoboken ,  New  Je r sey :  J ohn  W i l e y  &  Sons ,  2010  [Consu l t a :  11 /05 /2020 ] .  D i spon i b l e  a :
https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=581476.  ISBN
9780470876411.
- Ries, E. The lean startup: how today's entrepreneurs use continuous innovation to create radically successful businesses. New York:
Crown Business, 2011. ISBN 9780307887894.
- Royal Incorporation of Architects in Scotland. Marketing para arquitectos. Barcelona: Gustavo Gili, 1996. ISBN 842521694X.
- Bonafonte, M; Puigpey, A. Seguir siendo arquitecto. Barcelona: Fundación Arquia, 2015.

RECURSOS

Enllaç web:
-  Q u è  p o d e m  f e r ?  I n t r o d u c c i ó  a l s  p e r f i l s  p r o f e s s i o n a l s  d e l s  a r q u i t e c t e s .
ht tp://www.etsab.upc.edu/web/f rame2.htm?%C2%A1=2&m=estud ios&s=profes iona l&c=profes iona l

https://ebookcentral-proquest-com.recursos.biblioteca.upc.edu/lib/upcatalunya-ebooks/detail.action?docID=581476
http://www.etsab.upc.edu/web/frame2.htm?%C2%A1=2&m=estudios&s=profesional&c=profesional

