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Guia docent
290701 - TPAMUARQ - Taller Projectar l'Arquitectura

Última modificació: 01/07/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura del Vallès
Unitat que imparteix: 753 - TA - Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.

735 - PA - Departament de Projectes Arquitectònics.
740 - UOT - Departament d'Urbanisme i Ordenació del Territori.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA (Pla 2015). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 12.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Sauquet Llonch, Roger Joan

Altres: Segon quadrimestre:

TIAGO LUIS DE NORONHA LOPES DIAS
LORENA MARISTANY
MARIA ISABEL
MARTA SERRA
NÚRIA SALVADÓ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
EP33M. Aptitut per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans
EP35M. Aptitut per exercir la crítica arquitectònica
EP36M. Capacitat per redactar i gestionar plans urbanístics a cualsevol escala.
EP30M. Aptitut per concebre, practicar i desenvolupar projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
EP34M. Aptitut per intervenir en, conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
EP31M. Aptitut per concebre, practicar i desenvulopar projectes urbans.
EP32M. Aptitut per concebre, practicar i desenvolupar la direcció d'obra.

Genèriques:
CE1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigéncias estéticas y técnicas
CE5. Capacidad de comprender las relaciones entre las personas y los edificios y entre éstos y su entorno, así como la necesidad de
relacionar los edificios y los espacios situados entre ellos en función de las necesidades y de la escala humana.
CE6. Capacidad de comprender la profesión de arquitecto y su función social en la sociedad, en particular elaborando proyectos que
tengan en cuenta los factores sociales.
CE10. Capacidad de concepción necesaria para satisfacer los requisitos de los usuarios del edificio respetando los límites impuestos
por los factores presupuestarios y la normativa sobre contrucción.

METODOLOGIES DOCENTS

Classe expositiva participativa, Treball cooperatiu, Treball autònom, Aprenentatge basat en projectes, Tutoria

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

És  l'assignatura  central  del  primer  quadrimestre  del  màster.  El  gresol  on  es  barregen  les  aportacions  dels  diferents  camps
d'intensificació i els coneixements que aporta el taller tecnològic paral·lel. Es basa en el treball coordinat de l'equip docent, que tindrà
la seva continuïtat en el següent quadrimestre al taller de PFC.
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CONTINGUTS

títol català

Descripció:
contingut català

Objectius específics:
Ser apte per a la concepció, pràctica i desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes.
Ser apte per a la concepció, pràctica i desenvolupament de projectes urbans.
Ser apte per a la concepció, pràctica i desenvolupament de direcció d'obres.
Ser apte per elaborar programes funcionals d'edificis i espais urbans.
Ser apte per intervenir en, conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït.
Ser apte per exercir la crítica arquitectònica.
Ser capaç de redactar i gestionar plans urbanístics a qualsevol escala.

Dedicació: 300h
Grup gran/Teoria: 21h
Grup mitjà/Pràctiques: 22h
Grup petit/Laboratori: 174h
Activitats dirigides: 27h
Aprenentatge autònom: 56h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Presentacions orals - ponderació entre 15 i 85%
Valoració dels treballs presentats - ponderació entre 15 i 85%
Exercicis pràctics en grups - ponderació entre 15 i 85%
Avaluació de projectes - ponderació entre 15 i 85%

RECURSOS

Altres recursos:
https://marq.etsav.masters.upc.edu/ca


