
Data: 08/08/2022 Pàgina: 1 / 3

Guia docent
210738 - EL - Espai i  Llum

Última modificació: 14/07/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 753 - TA - Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ESTUDIS AVANÇATS EN ARQUITECTURA-BARCELONA (Pla 2015). (Assignatura
optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: ISABEL CRESPO CABILLO

Altres: Primer quadrimestre:
ISABEL CRESPO CABILLO - AEMA1

Coch Roura, Helena

METODOLOGIES DOCENTS

Mètode expositiu / lliçó magistral
Estudi de casos
Aprenentatge basat en projectes
Classe expositiva participativa
Treball autònom
Tutoria

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. És apte per avaluar l'arquitectura i les estructures urbanes des del punt de vista energètic
2. Aprofundirà sobre coneixements referits als fenòmens climàtics, lumínics i acústics existents en els espais arquitectònics i la seva
influència sobre la percepció i el confort humà
3. És capaç d'analitzar la incidència formal de les tècniques energètiques i mediambientals en l'arquitectura i la seva repercussió
estètica

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores grup petit 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

títol català

Descripció:
El procés visual. Fíasica de la lum. Magnituds i qualitats. Llum natural-llum artificial. Arquitectura nit i dia.
Análisis de casos. Color, lum i arquitectura. El llum - la llum. Espai, moviment i llum. Històries de la llum. Procés de disseny amb
llum. Sol i ombra: la llum és fosca. Visibilitat i paràmetres.

Objectius específics:
Obtenir el coneixement profund del comportament lumínic dels espais arquitectònics, amb la seva repercussió sobre la percepció i
el confort dels usuaris d'aquests espais. Aquest estudi inclou el comportament dels edificis tan de dia com de nit, així com la
valoració conjunta de les tècniques d'il.luminació natural i artificial.
Es pretén com a objectiu principal que els participants arribin a controlar perfectament l'anàlisi i l'avaluació dels ambients
lumínics a l'arquitectura en les seves components funcionals i estètiques, fins a poder experimentar amb ple coneixement de
causa nous plantejaments en els espais resultants, alhora que dominant les tècniques més adequades a cada cas.

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

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
SE09 Exercicis pràctics individuals 60
SE07 Proves sobre resolució de problemes 20
SE06 Exposició pública i oral a classe 20

Avaluació contínua dels treballs realitzats, amb un valor d'un 20% pel primer treball de camp, un valor del 60% del treball final i un
20% addicional per l'actitud i expressió durant tota la fase docent del curs.

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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