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Guia docent
310706 - 310706 - Taller 1: Aprendre de la Construcció
Tradicional

Última modificació: 15/05/2023
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Unitat que imparteix: 753 - TA - Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.

752 - RA - Departament de Representació Arquitectònica.
756 - THATC - Departament de Teoria i Història de l'Arquitectura i Tècniques de Comunicació.
748 - FIS - Departament de Física.
749 - MAT - Departament de Matemàtiques.

Titulació: GRAU EN ARQUITECTURA TÈCNICA I EDIFICACIÓ (Pla 2019). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2023 Crèdits ECTS: 4.5 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Montse Bosch, Ramon Graus

Altres: Teresa Navas, Ruben Navarro, Oriol Marín, Javier Ruiz Gandullo, Toni Guillamón, Montserrat
Bruguera, Blas Echebarria, Pere Mon, Judith Ramírez, Toni Taltavull, Marc Sanabra, Susana
Pavón

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements nivell Batxillerat de física, matemàtiques i química. Coneixements de dibuix tècnic.

REQUISITS

Donat que per a la realització del taller cal anar de visita als edificis objecte d'estudi, és imprescindible que l'estudiantat tingui
contractada l'assegurança obligatòria i automàtica en el moment de la matrícula. Els majors de 28 anys no disposen d'aquesta
assegurança universitària, per la qual cosa hauran de disposar d'una pròpia.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
FE-06. FE-06 Coneixement de l'evolució històrica de les tècniques i elements constructius i els sistemes estructurals que han donat
lloc a les formes estilístiques

Transversals:
02 SCS. 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 usar de forma
equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
04 COE. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de
l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
05 TEQ. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de
direcció  amb la  finalitat  de contribuir  a  desenvolupar  projectes  amb pragmatisme i  sentit  de la  responsabilitat,  tot  assumint
compromisos considerant els recursos disponibles.
06 URI. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i
informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.
07 AAT. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció
de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
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METODOLOGIES DOCENTS

La filosofía docent del Taller està basada en l'aprenentatge de l'estudiantat mitjançant el desenvolupament de projectes en equip.
S'aplicarà una metodologia basada en l'aprenentatge actiu, utilitzant el treball en equip com a sistema col·laboratiu i interactiu entre
el propi estudiantat i també entre aquest i el professorat.
El treball en equip no impedeix la individualitat dels participants, per la qual cosa, l'aprenentatge també es realitza i avalua de manera
individualitzada.

Per altra banda, aquest mètode se centra en la resolució de problemes reals i el procés d'aprenentatge gira al voltant d'un objecte
construït, d'un edifici real i del reconeixement d'elements i sistemes constructius, el context històric, social i tecnològic, l'anàlisi
funcional, la identificació de materials, d'elements singulars, la classificació de solucions constructives, i l'aplicació de les diverses
disciplines del curs en l'avaluació i síntesi de tot el coneixement adquirit.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu general de l'assignatura es introduir a l'estudiantat en el mon de la construcció des de l'experimentació, el reconeixement,
la identificació i la reflexió.
Són objectius específics:
1) identificar i conèixer el fet constructiu, el lèxic propi de la professió, les condicions de contorn i el context tecnològic i cultural que
donen sentit als edificis.
2) Aplicar i  experimentar amb les eines disponibles, el  programari,  l'utillatge i  eines de laboratori  aplicables a l'edificació i  la
construcció
3) Analitzar un edifici sota diferents paràmetres; saber aplicar criteris d'acceptació i rebuig,

També són objectius de l'assignatura: facilitar la relació entre estudiantat i familiaritzar-lo amb l'edifici; assumir responsabilitats i
planificació del curs; proporcionar i avaluar els nivells d'expressió oral, escrita i gràfica

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 45,0 40.00

Hores aprenentatge autònom 67,5 60.00

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS

Mòdul 1 Identificar i reconèixer

Descripció:
En aquest primer mòdul l'estudiantat farà la primera aproximació a un edifici de construcció tradicional des de diferents àmbits de
coneixement: la història, la construcció i els materials. A partir d'aquesta primera lectura d'identificació i contextualització,
mitjançant les eines pròpies de l'expressió gràfica, realitzarà tota la part de recollida d'informació i la traslladarà a un conjunt de
plànols que serviran de base de treball per a tot el taller.

Objectius específics:
Identificar un edifici des de diferents perspectives: socials, històriques, tecnològiques i materials.
Fer ús del llenguatge propi del camp de coneixement.
Treballar de manera autònoma amb els sistemes de representació gràfica propis de l'arquitectura i la construcció

Activitats vinculades:
Activitat 0 Elaboració de document de presentació del propi estudiant, mitjançant la plataforma ATENEA
Activitat 1 Identificació del context geogràfic, territorial i urbanístic de l'edifici
Activitat 2 Identificació i reconeixement in situ dels sistemes constructius i dels materials de l'edifici
Activitat 3 Elaboració de documentació gràfica que servirà de base de treball per a l'aplicació i experimentació.

Dedicació: 50h
Grup gran/Teoria: 7h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 12h 30m
Aprenentatge autònom: 30h

Mòdul 2 Aplicar i Experimentar

Descripció:
A partir de la informació recollida i gestionada durant el Mòdul 1, l'estudiantat començara a aplicar i experimentar amb diferents
eines i disciplines vinculades al fet construtiu. Des del coneixement històric analitzarà tipològicament l'edifici i identificarà
elements específics, invariants i repetitius; des de l'àmbit de la mecànica i les estructures analitzarà el comportament estructural
de l'edifici i en farà una lectura intuitiva; a partir del coneixement dels materials i de les seves característiques i prestacions
experimentarà en laboratori; i amb la incorporació de continguts de la física i la matemàtica s'introduirà en el programari i la
simulació aplicada a l'edificació.

Objectius específics:
Analitzar tipològicament un edifici
Interpretar els sistemes estructurals de l'edifici i les propietats mecàniques dels materials que els composen
Practicar a laboratori les distintes propietats dels materials de construcció propis de la construcció tradicional
Aproximar-se als sistemes de programació aplicats a l'edificació

Activitats vinculades:
Activitat 4: Anàlisi tipològica: tipus i invariants
Activitat 5 Interpretació estructural. Diagrama de descens de càrregues
Activitat 6 Practiques de laboratori de materials
Activitat 7 Exercici pràctic d'aplicació de la matemàtica i la física a l'edificació

Dedicació: 68h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 30m
Grup petit/Laboratori: 2h 30m
Aprenentatge autònom: 30h
Aprenentatge autònom: 30h
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Mòdul 3 Analitzar

Descripció:
En aquest mòdul es comença a treballar en la posada en comú i en la síntesi de tot el que l'estudiantat ha aprés al llarg del curs.
S'analitza l'edifici des de la reflexió i la correcció de la documentació gràfica realitzada; S'analiten els materials des de la
parametrització i la representació; s'apliquen criteris estadístics per a avaluar i extreure conclusions; i es fa una lectura completa
de l'edifici.

Objectius específics:
L'objectiu principal d'aquest mòdul es que l'estudiantat faci un exercici de comprensió de l'objecte edifici des de les diferents
àrees de coneixement que ha anat incorporant durant el curs i n'extregui conclusions.
També és objectiu d'aquest mòdul, que l'estudiant mostri la feina feta de manera endreçada, amb criteri, i nivells d'autoexigència
propis dels estudis universitaris: correcció en la presentació i adequació de les eines d'expressió gràfica, oral i escrita als objectius
del document final.

Activitats vinculades:
Activitat 8 Objectius de Desenvolupament Sostenible ODSs
Activitat 9 Estadística aplicada
Activitat 10 Lectura de paraments i valors patrimonials
Activitat 11 Compendi.

Competències relacionades:
02 SCS. 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 usar de forma
equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.

Dedicació: 6h 40m
Grup gran/Teoria: 1h 40m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 40m
Activitats dirigides: 1h 40m
Aprenentatge autònom: 1h 40m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada. Cada setmana es plantejaran els objectius d'aprenentatge i s'haurà d'entregar la feina realitzada durant les
hores de classe presencials del taller. Cada activitat s'avalua i es retorna corretgida mitjançant ATENEA o en correcció presencial
durant les hores de classe del taller.
Es realitzaran Activitats Dirigides entregables i avaluables (individuals o en parelles), que en total significarán un 70% de la Nota
final.
A final de curs s'entrega el document de síntesi de tot el taller, que tindrà un valor sobre la nota final del 30%.
No hi ha prova de Reavalaució

Addenda: en cas d'excepcionalitat sanitària, aquest sistema d'avaluació es pot veure mof¡dificat.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

El 60% de les proves seràn de caràcter individual
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RECURSOS

Enllaç web:
- Nom recurs. Recurs

Altres recursos:
D i c c i o n a r i  v i s u a l  d e  l a  c o n s t r u c c i ó .  G e n e r a l i t a t  d e  C a t a l u n y a ,  2 0 0 1
http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/general/terminologia_tecnica/diccionari_visual_de_la_construccio/ />
[La  masía:  h istor ia  y  t ipología  de  la  casa  rura l  cata lana],  2c  construcc ión  de  la  c iudad,  17-18  (1981)
https://upcommons.upc.edu/handle/2099/5008

http://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/general/terminologia_tecnica/diccionari_visual_de_la_construccio/
https://www.diba.cat/es/web/spal/inventari_esplugues
https://revistes.ub.edu/index.php/materia/article/view/11376
http://hdl.handle.net/2099.3/36310
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