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Última modificació: 18/06/2020
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 752 - RA - Departament de Representació Arquitectònica.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA (Pla 2015). (Assignatura optativa).

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Anglès, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: HECTOR MENDOZA RAMIREZ

Altres:

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials Grup Hores/semestre
Lliçó magistral Grup (20/40) 10
Exposició oral Grup (20/40) 5
Seminari/Taller Grup (20/40) 15

Activitats no presencials
Treball autònom 95 hores/semestre

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

- Potenciar la importància que tenen les eines de representació de l'arquitectura en els processos del projecte: anàlisi, exploració,
definició i comunicació.

- Experimentació de noves formes de representació gràfica, incloent la possibilitat d'utilització de tècniques híbrides, analògiques i
digitals.

- Desenvolupar la capacitat de la comunicació oral i escrita sobre els resultats de l'aprenentatge, i la participació en debats sobre
temes de la pròpia especialitat i la seva posterior recol-lecció en un portafoli gràfic i crític.

- Aplicarà els coneixements adquirits durant el curs en les diferents fases del projecte final de carrera i reforçarà tècniques que podrà
aplicar en l'exercici professional posterior.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 95,0 76.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores grup petit 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

Programa

Descripció:
Les classes teòriques i tallers aniran de la mà dels objectius dels enunciats específics plantejats en el curs de projectes, de
manera que la representació del projecte arquitectònic contemporani pugui ser implementada en les seves diferents fases,
aportant eines d'anàlisis i exploració en els inicis del projecte, així com eines més definitòries, de comunicació, producció o
fabricació en les fases finals.

Es buscarà anar més enllà de la utilització de solucions normalitzades, sent d'interès potenciar la capacitat creativa dels
estudiants per aprofundir en les singularitats de cada projecte i la seva intencionalitat.

Ja que es tracta d'una assignatura experimental, serà fonamental l'aportació de l'estudiant en el transcurs del seu treball, i la del
professor com a interlocutor actiu i encoratjador del procés creatiu de l'alumnat.

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 15h
Aprenentatge autònom: 95h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Proves de resposta llarga 60% 60%
Treballs i exercicis individuals o en equip 40% 40%

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).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Sistema d'avaluació:
- Resultat del Taller 60%
- Memòria final 40%
Es valorarà especialment el rigor en el treball, la capacitat de proposta i creativitat, així com el procés de recerca tècnica i innovació.
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