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METODOLOGIES DOCENTS

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

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. És capaç de:
- aplicar recursos per l'anàlisi  crític  del  progrés de la tecnologia de l'arquitectura en nous materials,  tècniques i  sistemes de
construcció, i de condicinament ambiental
- posar en pràctica els nous coneixements en l'àmbit de la recerca i de l'exercici professional de la tecnologia arquitectònica avançada
- intervenir a la toma de decisions en la gestació de projectes complexos
- concebre i realitzar projectes d'arquitectura aplicant els fonaments teòrics avançats del projecte
2.  Aprofundirà  sobre  els  coneixements  referits  a  la  innovació  tecnològica,  en  particular  en  la  construcció  sostenible,  en  la
industrialització de la construcció, en els sistemes de condicionament ambiental dels edificis, i en les tècniques digitals de disseny i
producció material

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

títol català
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Descripció:
Conceptes de parametria.
Breu resum històric de l'arquitectura paramètrica.
Coneixement d'algun software de disseny paramètric.
(recomanat Rhino-Grasshopper)
Maquinària de fabricació digital.
Disseny paramètric.

Objectius específics:
L'objectiu d'aquesta assignatura és que l'estudiant adquireixi els coneixements teòrics del que és el disseny paramètric i una certa
pràctica en la creació d'algoritmes necessaris per aquest disseny i, posteriorment, l'experiència en la utilització i els resultats
d'utilitzar maquinària de control numèric.
Tot això es realitzarà amb la visió de dotar l'estudiant d'unes eines noves de disseny arquitectònic que pugui aplicar en els seus
projectes.
Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació
d'idees, sovint en un context d'investigació.

Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous o
poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.

Investigar, innovar i especialitzar-se per interpretar l'actualitat i la seva trascendència en el camp de l'arquitectura, l'urbanisme,
la tecnologia, la teoria i la història des d'un punt de vista transversal.

Adquirir els coneixements més avançats en l'àmbit de l'arquitectura, l'urbanisme, la tecnologia, la teoria i la història
desenvolupats a nivell local i posar-los en relació al context internacional.

Saber aplicar les metodologies bàsiques d'investigació per la innovació i l'especialització en l'àmbit de l'arquitectura.

Empreneduria i innovació: conèixer i entendre l'organització d'una empresa i les ciencies que defineixen la seva actitivtat;
capacitat per entendre les normes laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies
industrials i comercials, la qualitat i el benefici.

Sostenibilitat i compromís social: conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del
benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat
per utilitzar de forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Utilització solvent dels recursos d'informació: gesitonar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació
en l'àmbit de l'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Capacitat per intervenir en la presa de decisions en la gestació de projectes complexos.

Capacitat per concebre i realitzar projectes d'arquitectura aplicant els fonaments teòrics avançats del projecte.

Capacitat per aplicar recursos per l'anàlisi crític del progrés de la tecnologia de l'arquitectura en nous materials, tècniques i
sistemes de construcció, i de condicionament ambiental.

Coneixement adequat en l'àmbit de la innovació tecnològica, en particular en la construcció sostenible, en la industrialització de la
construcció, en els sistemes de condicionament ambiental dels edificis, i en les tècniques digitals de disseny i producció material.

Capactiat per posar en pràctica els nous coneixements en l'àmbit de la investigació i de l'exercici professional de la tecnologia
arquitectònica avançada.

Capacitat de dissenyar i dirigr la fabricació d'elements arquitectònics basats en l'aplicació del disseny paramètric.

La capacitat d'ús d'un determinat software paramètric no garantitza la capacitat de dissenyar elements arquitectònics que
aprofitin les aventatges d'aquest disseny ni que fomentin una arquitectura més sostenible.

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

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Exercicis pràctics individuals 20 20
Avaluació de projectes 50 50
Proves i informes de treballs experimentals 30 30

De cada sessió teòrica es derivarà una petita pràctica (exercicis pràctics individuals, 20%) que els alumnes realitzaran de forma
individual. Al mateix temps i de forma continuada realitzaran un projecte (avaluació de projectes, 50%) on desenvoluparan allò aprés
en la teoria i finalment, en funció de les disponibilitats de hardware, construiran peces dels seus projectes (proves i informes de
treballs experimentals, 30%).
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