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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
EAB10G. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme de les bases de topografia, hipsometria i cartografia i les
tècniques de modificació del terreny.
EP4G. Capacitat per a la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes (T).

Genèriques:
CE1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigéncias estéticas y técnicas
CE3. Conocimiento de las bellas artes como factor que puede influir en la calidad de la concepción arquitectónica.

METODOLOGIES DOCENTS

Seguiment de les classes monogràfiques impartides i qualificació de les pràctiques.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Conèixer com representar un projecte, de manera persuasiva i adient a la seva idea.
Comunicar amb claredat la relació entre el projecte i el seu context, sigui un medi urbà o un context natural.
Personalitzar les representacions dels àmbits de paisatge i els valors de profunditat.
Diferenciar les estratègies de representació de l'Espai públic i urbà de les de l'arquitectura construïda.
Interpretar el lloc i tractar-ho amb cura.
Elaborar diagrames, recorreguts i esquemes addicionals per explicar els projecte que es proposa.
Conèixer dibuixos/representacions paradigmàtiques en la història de l'Arquitectura i l'Urbanisme així com les fonts per desenvolupar
un aprenentatge continuat en temes de representació.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 70,0 55.96

Hores grup gran 8,3 6.63

Hores grup petit 46,8 37.41

Dedicació total: 125.1 h
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CONTINGUTS

Temari

Descripció:
Comunicar i representar els documents gràfics de projecte amb capacitat de persuasió adient a la idea de proposta, utilitzant les
tècniques i sistemes de representació indicades per cada cas.

Objectius específics:
1. Expressió personal, estil gràfic i projecte. Temperament i avantguardes. Representació.
2. Descripció d'un edifici i els seus sistemes .
3. Arquitectura i context. Implantació. Casos d'estudi.
4. Gestió de disseny. Composició gràfica de la informació. Discurs gràfic. Narratives. Casos d'estudi.
5. Lectura del lloc, activitats i àmbits de possibilitat.
6. Experiència seqüencial, recorregut arquitectònic.
7. Morfologia urbana i patrons residencials.
8. Els diagrames com a síntesi de projecte.
9. Figura i fons.
10. Representació de l'espai públic. Casos d'estudi.
11. Representació del paisatge. Casos d'estudi i tendències.

Dedicació: 55h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup petit/Laboratori: 47h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada d'exercicis  realitzats en taller,  segons calendari  prefixat,  exposat el  primer dia de classe.  Els  enunciats,
tècniques, criteris d'avaluació, data de lliurament i bibliografia es posaran a disposició dels estudiants al inici de cada exercici. Al final
de curs es farà una avaluació numèrica de la progressió dels exercicis entregats a cada sessió. La assistència és obligatòria.
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