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PROFESSORAT

Professorat responsable: ORIOL CUSIDO GARI

Altres: Segon quadrimestre:

ORIOL CUSIDO GARI - RRA2

METODOLOGIES DOCENTS

Mètode expositiu / lliçó magistral
Classe expositiva participativa
Seminari / Taller
Treball autònom
Aprenentatge basat en projectes
Tutoria

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. És capaç de:
- Concebre i realitzar projectes d'arquitectura aplicant els fonaments teòrics avançats del projecte
- Aplicar recursos metodològics per investigar en els àmbits propis de la teoria de la praxi de la intervenció en els edificis i conjunts
patrimonials i al parc edificat en general
2. Aprofundirà sobre coneixements i aptituds referides a les relacions entre l'arquitectura i altres disciplines artístiques i la seva
aplicació en el projecte d'arquitectura i el projecte urbà

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:
Desenvolupament d'uns temes de treball proposats per l'equip docent de l'assignatura, a on s'aplicaran els procediments
metodològics i d'intervenció

S'alternaran les sessions de presentació i discussió de casos i experiències de suport al tema plantejat amb les sessions
d'exposició i crítica dels treballs desenvolupats pels estudiants, amb presència de professors d'àrees disciplinàries diverses.

Objectius específics:
BÀSIQUES: CB7, CB9, CB10
GENERALS : CG13
TRANSVERSALS: CT5, CT6
ESPECÍFIQUES CE18: CE20, CE38

L'objectiu de l'assignatura és posar en pràctica els continguts de les matèries referents a restauració i rehabilitació edificatòria
mitjançant el desenvolupament d'uns temes de treball proposats per l'equip docent de l'assignatura, a on s'aplicaran els
procediments metodològics i d'intervenció tot seguint les pautes considerades més adients.

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

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
SE10 100 100

SISTEMA D'AVALUACIÓ

S'exigirà una assistència (física o telemàtica) mínima del 80% de les classes.

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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