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METODOLOGIES DOCENTS

Mètode expositiu/Lliçó magistral
Classe expositiva participativa
Seminari/Taller
Treball autònom
Tutoria

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

És capaç de :
- Intervenir en la presa de decisions en la gestació de projectes complexos
- Investigar l'entorn i el context cultural tant urbà com territorial per aplicar-lo al projecte d'arquitectura

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup petit 30,0 24.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

Teoria del projecte

Descripció:
Aquest curs aborda les lògiques internes del projecte arquitectònic. Escriu Christian Norberg-Schulz a "Intenciones en
Arquitectura" que concebre un edifici suposa una intencionalitat, unes determinades premisses i uns procediments amb què
afrontar la definició formal del projecte arquitectònic. Així, l'objectiu del curs és reflexionar sobre les maneres de concebre els
edificis i sobre les seves lleis internes, explorant la consistència de les obres estudiades i analitzant els mecanismes,
procediments, recursos formals i paradigmes espacials, tècnics i històrics i el context físic i social. La conceptualització i l'anàlisi
dels diferents procediments compositius, la relació entre composició i construcció, el procés com a mètode de projecte i els
mecanismes d'articulació que han caracteritzat la producció arquitectònica del S. XX i XXI, centraran els objectius del curs. Així,
l'ordit teòrica del curs pretén aproximar-se al entrellaçament entre l'obra i el pensament. Escriu Erich Mendelsohn que "quan una
idea és prou profunda, no arriba l'existència sencera per esgotar-la".

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 30h
Aprenentatge autònom: 80h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Per poder ser avaluat, l'estudiant haurà d'assistir a totes les sessions puntualment. L'avaluació es farà en base a les tasques
pràctiques plantejades i l'assaig elaborat sobre els continguts teòrics i crítics i sobre els exemples estudiats en el curs i sobre altres.

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)
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