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Última modificació: 23/05/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Unitat que imparteix: 752 - RA - Departament de Representació Arquitectònica.

Titulació: GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ (Pla 2015). (Assignatura optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 3.0 Idiomes: Català, Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Dídac Gordillo Bel

Altres: Dídac Gordillo Bel

CAPACITATS PRÈVIES

Aptitud per al dibuix i la representació gràfica i coneixements d'arquitectura i construcció per al desenvoluupament de projectes

REQUISITS

Assignatures troncals d'expressió gràfica.
Definir els estils arquitectònics de qualsevol edifici de patrimoni.
Identificar les èpoques de cada estil arquitectònic.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. FB-03 Capacitat per a aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la proporcionalitat, el
llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements i processos constructius

Transversals:
2. COMUNICACIÓ EFICAÇ 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.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura es desenvolupa en dos parts: una teòrica on es proposa un recorregut a través de les manifestacions més rellevants
dels últims segles sobre les bases històriques i estilístiques inicials fins arribar al moment actual de l'arquitectura en tot el seu àmbit i
amb tota la seva riquesa artística. I una segona part eminentment pràctica on es desenvoluparan diferents solucions d'espais.
Comunicació amb els professors a classe i mitjançant correu electrònic.
Presentació de les classes teòriques.
Puntualment s'organitzarà alguna visita arquitectònica que el professor considerí interessant.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

· L'OBJECTIU FINAL ÉS ORIENTAR A L'ESTUDIANT CAP AL PROJECTE FINAL DE GRAU (PFG).

Els objectius consisteixen en el desenvolupament de la capacitat de l'estudiant per expressar en tècniques gràfiques tradicionals ja
específiques en altres assignatures de la línia, es proposa: uns projectes d'intervenció en determinats espais i que consisteixen en la
seva transformació mitjançant models procedents de l'arquitectura, agafant com a exemple diverses obres d'arquitectes i creadors
d'aquests dos últims segles en les seves respectives èpoques i estils. Emfatitzant l'esbós i el seu desenvolupament com a camí per
arribar al projecte final.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 15,0 20.00

Hores grup petit 15,0 20.00

Hores aprenentatge autònom 45,0 60.00

Dedicació total: 75 h

CONTINGUTS

- Tractat de les arquitectures a través dels estils i de les tipologies

Descripció:
Bloc teòric. Tractat de les arquitectures a través dels estils i de les tipologies.

1. Els estils a través dels arquitectes. Construccions sense autor conegut.
2. Diferents èpoques a través dels seus edificis
3. Elements d'arquitectura. Funció, tècnica, comunicació espai, habitatge, forma i utilitat
4. Arquitectura efímera
5. Rehabilitació d'espais
6. Mobiliari i arquitectura

Objectius específics:
Els objectius consisteixen en la capacitat de l'estudiant per expressar en tècniques gràfiques, es proposa uns projectes
d'intervenciò en determinats espais i sa transformaciò, mitjançant models procedents de l'arquitectura.

Activitats vinculades:
Valoració de l'assistència i col·laboració a classe.
Activitats: treballs individuals o en grup en avaluació continuada.

Dedicació: 58h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h
Activitats dirigides: 14h
Aprenentatge autònom: 28h
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- Transformació dels espais arquitectònics segons la tipologia original

Descripció:
Bloc teòric. diferents tipologies arquitectòniques.

1. Arquitectura educativa.
2. Arquitectura religiosa.
3. Patrimoni industrial
4. Colònies industrials
5. Arquitectura funeraria
6. Patrimoni i arquitectura defensiva

Objectius específics:
En aquest contingut es treballa:
Transformació dels espais. El procés d'adaptació a l'ús a què es destina. A traves de diversos projectes: Intervenció en elements
d'arquitectura defensiva. Intervenció en elements d'arquitectura educativa.
Expressió , representació i formes dels materials a traves del grafisme.

Activitats vinculades:
Valoració de l'assistència i col·laboració a classe.
Activitats: treballs individuals o en grup, avaluació continuada.
ADAPTACIÓ D'ESPAIS ARQUITECTÒNICS EN EDIFICIS SINGULARS.
L'activitat més important és indicar a l'estudiant la realització d'un projecte similar al PFG que es presentarà per a l'obtenció del
títol, en el qual se'l prepararà per a la realització de l'esmentat treball.

Dedicació: 58h
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h
Activitats dirigides: 14h
Aprenentatge autònom: 28h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Cada dia de classe es farà una exposició oral del tema que correspongui segons temari i es desenvoluparà un exercici gràfic en classe
a partir de les directrius del professor.
Es proposarà i corregirà un treball a mig curs i un projecte final amb un pes específic sobre la nota final d'un 50% cadascun.
Es valorarà l'assistència a classe i la participació activa dels estudiants.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Per aconseguir la nota final , el professor ha de haver corregit personalment amb el alumne a classe. No s'acceptarà cap treball que
no hagi estat supervisat pel professor.
Les tècniques de dibuix i presentació son lliures a excepció del format de paper que serà de mida DINA 3.
LA PART FINAL DE L'ASSIGNATURA ES REALITZARÀ AMB UN TREBALL SIMILAR AL PFG DIRIGIT A LA REALITZACIÓ DEL MATEIX.
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