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

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 12.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Salvadó Aragonès, Núria

Altres: Tudo Gali, Roger
De Rivera Marinel·Lo, Inés
Godoy Muñoz, Alfonso De Jesús
Pratdesaba Fargas, Josep
Palmero, Maria Fabiana

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
EP4G. Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes (T).
EP1G. Aptitud per suprimir barreres arquitectòniques (T).
EP6G. Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de direcció d'obres (T).
EP7G. Capacitat per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans (T).
ET1G. Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de fonamentació (T).
ET7G. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior,
fusteria, escales i altra obra acabada (T).
ET6G. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació (T).
EP17G. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi dels processos de simbolització, les funcions pràctiques i l'ergonomia.
ET8G. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda (T).
EP18G. Coneixement adequat dels mètodes d'estudi de les necessitats socials, la qualitat de vida, l'habitabilitat i els programes bàsics
d'habitatge.
EP20G. Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques de la cultura occidental, així com dels
seus fonaments tècnics, climàtics, econòmics, socials i ideològics.
EP22G. Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials de l'arquitecte.
EP27G. Coneixement de l'anàlisi de viabilitat i la supervisió i coordinació de projectes integrats.
ET9G. 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).

Genèriques:
CE5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de
relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.
CE1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigéncias estéticas y técnicas
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METODOLOGIES DOCENTS

Durant el curs es farà un únic projecte, que és construirà mitjançant el treball de sis temes, cadascun dels quals configurarà un
enunciat. Per tant, hi haurà sis lliuraments que per addició acaben configurant el lliurament final. Tots aquests lliuraments són
obligatoris per tal de poder ser avaluat al final del curs.

El curs s'iniciarà amb una reflexió més teòrica i conceptual sobre l'habitar, que durarà 4 setmanes i finalitzarà amb la presentació
arquitectònic concret que reflexionarà sobre densificar mitjançant l'habitatge entorns construïts. El curs tindrà reflexions teòriques,
relacionades amb la temàtica del curs habitatge i tècnica que finalitzaran amb el lliurament d'un petit llibret en format A5 on es
recollirà tant part del procés d'aprenentatge com les principals conclusions estretes del curs, mitjançant notes, diagrames, imatges o
dibuixos . Durant tot el curs els professors del departament de tecnologia i projectes treballaran de manera complementària per tal de
garantir que s'assoleixen les competències previstes en el pla d'estudis.

La metodologia del quadrimestre de tardor de 2021 s'adaptarà a les condicions que imposa la limitació de la presencialitat a l'aula a
causa de la Covid-19, seguint les recomanacions de l'Escola. Per tant, el règim de classes presencials i telemàtiques pot variar segons
les circumstàncies. Les sessions lectives telemàtiques es faran a través de Google Meet, ja sigui en format conjunt de tot el grup, o
individualment entre el professor i els estudiants que hi hagi dins l'equip del projecte. Tot i així, en el moment d'omplir aquesta guia
docent (mes de juliol) l'escenari previst pel curs vinent és el de la presencialitat.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Entendre, valorar i donar resposta arquitectònica a totes les necessitats i sensibilitats dels futurs usuaris.
Controlar i articular significativament totes les qualitats dels habitatges projectats (dimensionals, ambientals, etc.).
Administrar amb criteri les condicions ambientals del lloc (orientació, visuals, circulacions, etc.).
Resoldre constructivament el projecte, tant a nivell general (estructural) com particular (façana, coberta, etc.).
Integrar de manera significativa les decisions tècniques amb les formals.
Conèixer i qüestionar en el projecte la normativa aplicable.
Detectar oportunitats per donar respostes innovadores en l'àmbit de l'habitatge.
Tenir capacitat per projectar des del punt de vista de la sostenibilitat.
Organitzar la feina de manera adequada al temps disponible i als objectius demanats.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 20,0 6.67

Hores grup petit 112,0 37.33

Hores aprenentatge autònom 168,0 56.00

Dedicació total: 300 h



Data: 07/04/2023 Pàgina: 3 / 5

CONTINGUTS

Temari

Descripció:
L'habitatge col·lectiu.
El curs es centra exclusivament en l'habitatge col·lectiu. Es tracten totes aquelles variables i qüestions actuals que influeixen en
les qualitats d'un habitatge, i aquelles que tenen a veure amb la necessitat d'aconseguir aquestes qualitats en un edifici que
agrupa un cert nombre d'habitatges. Si en el primer cas cal atendre al confort -físic i psicològic- dels usuaris, en el segon cal
atendre a les condicions -formals i tècniques- que imposa la repetició d'habitatges i la mida de l'edifici. Igualment, el curs fa
èmfasi a totes aquelles qualitats arquitectòniques (espaials, organitzatives i de relació entre habitants) que permeten generar una
autèntica comunitat, prioritzant els espais compartits i el seu caràcter públic i polivalent, com a part essencial de una
col·lectivitat. El curs manté un doble compromís: d'una banda, el màxim respecte a les persones per a les que es projecta, a
totes les seves necessitats i sensibilitats; i de l'altre, el mateix respecte vers l'entorn, reconeixent la rellevància que l'arquitectura
de l'habitatge té en la definició formal i funcional dels sistemes urbans.

Objectius específics:
1. El confort. Definició i condicions.
2. Habitatge i entorn: l'arquitectura com elaboració del paisatge.
3. L'edifici com a sistema: integració de les qualitats formals, funcionals i constructives.
4. La casa com a sistema d'àmbits: les activitats.
5. La casa com a itinerari: les circulacions.
6. Distribució o organització? El disseny dels espais i el disseny de les relacions.
7. Flexibilitat i adaptabilitat: el disseny pels canvis.
8. Equipament i mobiliari: les formes immediates.
9. L'estructura: la construcció de la sustentació.
10. Tancaments i cobertes: la construcció de la protecció.
11. Espais de servei i sistemes tècnics.

QUADRIMESTRE PRIMAVERA:
1. Entendre l’entorn construït. Característiques urbanes, compositives (ordre), espaials, constructives.
2. La cèl·lula habitacional. El confort. La distribució (els espais i les relacions). Flexibilitat i adaptabilitat.
3. Habitatge i entorn: l’arquitectura com a elaboració del paisatge i com a agent actiu de l’espai urbà.
4. L’edifici com a sistema. L’agregació d’unitats i el seu metabolisme com a conjunt. Integració de les qualitats formals, funcionals
i constructives. Els recorreguts. Els espais comuns i la seva rellevància en la vida col·lectiva.
5. Substitució d’un tros de l’edifici. Relació formal i compositiva amb l’existent. Les façanes. Relació constructiva entre sistemes i
tecnologies actuals i antigues.
6. L’estructura: la construcció de la sustentació. Modificacions del sistema existent.
7. Tancaments i cobertes: la construcció de la protecció. Modificacions i continuïtats de l’existent.
8. Els serveis i sistemes tècnics. La integració formal en l’edifici.

Dedicació: 132h
Grup gran/Teoria: 20h
Grup petit/Laboratori: 112h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'assignatura preveu 6 lliuraments ( 15% el 5 primers següents, i 25% el 6è). Tots aquests treballs seran avaluats al lliurament final,
pero es donarà una nota intermitja en el mid-term review. Per assolir l'aprovat cal haver fet tots els lliuraments.
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