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Guia docent
210775 - TFM - Treball  de Fi de Màster

Última modificació: 13/06/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 756 - THATC - Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació.

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

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 15.0 Idiomes: Castellà, Anglès

PROFESSORAT

Professorat responsable: Primer quadrimestre:
ENRIQUE GRANELL TRIAS - Grup: THC
JOSE NICASIO ROCA CLADERA - Grup: GVUA

Segon quadrimestre:
EDUARDO BRU BISTUER - Grup: CP
HELENA COCH ROURA - Grup: AEMA
CÒSSIMA CORNADÓ BARDÓN - Grup: RRA
MARTA DOMÈNECH RODRÍGUEZ - Grup: CP
XAVIER LLOBET RIBEIRO - Grup: CP
FCO JAVIER MONTEYS ROIG - Grup: PPP
ADRIAN MUROS ALCOJOR - Grup: ITA
LUIS ORTEGA CERDÀ - Grup: CP
PEDRO JUAN RAVETLLAT MIRA - Grup: RRA
JOAQUIN SABATE BEL - Grup: U

Altres: Primer quadrimestre:
BLANCA ESMARAGDA ARELLANO RAMOS - GVUA
ROLANDO MAURICIO BIERE ARENAS - GVUA
JORGE BOSCH MEDA - GVUA
MARIA PILAR GARCIA ALMIRALL - GVUA
ENRIQUE GRANELL TRIAS - THC
CARLOS RAMIRO MARMOLEJO DUARTE - GVUA
CARLOS PEREZ LAMAS - GVUA
JOSE NICASIO ROCA CLADERA - GVUA

Segon quadrimestre:
EDUARDO BRU BISTUER - CP
HELENA COCH ROURA - AEMA
CÒSSIMA CORNADÓ BARDÓN - RRA
MARTA DOMÈNECH RODRÍGUEZ - CP
XAVIER LLOBET RIBEIRO - CP
FCO JAVIER MONTEYS ROIG - PPP
ADRIAN MUROS ALCOJOR - ITA
ANA BELEN ONECHA PEREZ - RRA
LUIS ORTEGA CERDÀ - CP
PEDRO JUAN RAVETLLAT MIRA - RRA
JOAQUIN SABATE BEL - U
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METODOLOGIES DOCENTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Demostrar un ampli coneixement de l'estat de la qüestió en l'àmbit de recerca, ser capaç de realitzar un diagnòstic de la problemàtica
d'estudi, de plantejar unes primeres propostes de desenvolupament i les hipòtesis a les preguntes de recerca, de ser capaç de
proposar línies de investigació, innovació i especialització subsegüents originals

Elaborar, presentar i defensar, un cop obtinguts tots els crèdits del màster, un treball original realitzat individualment, davant d'un
tribunal universitari

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 360,0 80.00

Hores grup petit 90,0 20.00

Dedicació total: 450 h

CONTINGUTS

títol català

Descripció:
Elaboració, debat dins un seminari, debat en tutoria, presentació i defensa, un cop obtinguts tots els crèdits de màster, d'un
treball original realitzat individualment, davant d'un tribunal universitari.

Es valorarà especialment la capacitat sintètica en mostrar l'aportació específicament personal en la temàtica abordada. Podran
tenir diverses formalitzacions i extensió en funció de la temàtica abordada. El Treball de Fi de Màster culmina el procés acadèmic
d'aprenentatge realitzat a la titulació per part de l'estudiant i li brinda l'ocasió de dur a terme la integració dels coneixements,
sabers, habilitats i destreses adquirits al llarg d'aquests estudis.

Hi ha dues modalitats de Treball de Fi de Màster que l'estudiant pot realitzar i que estarà relacionat amb la línia d'especialitat
cursada:

A. El desenvolupament d'una investigació que faci una aportació original als coneixements i experiència actual, a través d'una
reflexió teòrica, d'alguna temàtica relacionada amb els continguts estudiats en el màster.

B. Un projecte d'arquitectura de naturalesa experimental i una memòria justificativa del mateix que respongui
als requeriments de la línea.

Objectius específics:
L'objectiu principal del Treball de Fi de Màster és capacitar l'alumne perquè demostri maduresa intel.lectual, esperit crític i
l'aprofitament dels coneixements adquirits en el programa.

El segon objectiu es capacitar-lo per a que demostri un ampli coneixement de l'estat de la qüestió dins el seu àmbit
d'especialització o de forma transversal del conjunt de les línies d'especialització del màster.

El tercer objectiu serà capacitar-lo per a que assoleixi aquesta tasca de forma individual i que sigui capaç de presentar i defensar
el resultats davant un tribunal universitari multidisciplinari.

Dedicació: 450h
Grup petit/Laboratori: 90h
Aprenentatge autònom: 360h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Avaluació continuada 100
Exposició pública i oral a classe 50
Avaluació de projectes (combinació de diferents sistemes d'avaluació) 50

El sistema d'avaluació final consistirà en una defensa oral i pública del treball davant un tribunal universitari.

Malgrat això, es podran fixar lliuraments específics i intermedis al llarg del desenvolupament de l'assignatura per tal de que l'estudiant
pugui tenir una orientació sobre la qualitat del seu treball. Per a la seva valoració, es podrà també comptar amb la participació de
convidats de reconegut prestigi. Aquestes valoracions es podran fer mitjançant exposicions públiques dels processos de treball.

TFE telemàtic
Aquelles assignatures o Treballs final d’Estudi (TFE) que finalitzin amb la presentació pública davant un Tribunal, es realitzaran de
manera telemàtica, d’acord amb el protocol concret del Centre i seguint les instruccions generals de la Universitat.

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)


