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1. Grau en Estudis d’Arquitectura (GArqEtsaB)

1.1 Model de docència, d’avaluació i de matriculació. 

1r curs 

La docència de  les assignatures s’ofereix únicament al semestre on està ubicada  l’assignatura 

segons el pla d’estudis (a excepció de Dibuix I i Dibuix II que s’ofereixen de manera anual). En 

finalitzar cada semestre (o al final del curs en el cas de Dibuix I i Dibuix II), l’estudiant/a obté una 

qualificació  final  que  pot  ser modificada  en  funció  del  resultat  de  l’avaluació  de  la  tercera 

convocatòria, planificada en finalitzar el curs, i/o en funció de l’avaluació curricular. La matrícula 

de totes les assignatures, doncs, és anual. 

Els i les estudiants/es de nou accés han de matricular totes les assignatures en el mateix torn i 

grup durant tot el curs. En aquest sentit, no hi ha modificació de matrícula de les assignatures 

de 2n semestre. 

La resta d’estudiants han de matricular les assignatures pendents de primer curs i aquelles que 

encara  no  han  matriculat  i  si  compleixen  els  requeriments  per  fer‐ho  poden  matricular 

assignatures de  segon  curs. Aquests/es estudiants/es poden  realitzar una  revisió de  la  seva 

matrícula en funció dels resultats obtinguts durant el primer semestre que inclogui: 

 Modificació horària de la matrícula d’assignatures de segon semestre
 Matricular per primera vegada assignatures de 2n curs durant el segon semestre

perquè passen a complir els requeriments per fer‐ho
 Modificar la matrícula de segon semestre ampliant amb assignatures de segon curs

perquè així ho permeten els requeriments per fer‐ho o perquè han superat la fase
inicial

En tots els casos, aquesta modificació de matrícula s’ha de sol∙licitar en els terminis previstos a 

tal efecte i que seran publicats amb anterioritat al web de l’Escola. 

2n curs 

La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries excepte 

Projectes,  Urbanística,  Representació  Arquitectònica  I  i  Representació  Arquitectònica  II 

s’ofereixen als dos semestres per tal que les i els estudiants/es tinguin la possibilitat de triar, en 

funció de la capacitat dels grups, en quin les volen cursar però no dóna dret a repetició de cap 

assignatura durant el mateix curs acadèmic  (no doble docència). La docència de RA  I  i RA  II 

s’impartirà anualment.  

Es  realitzarà  una matrícula  anual.  Els  i  les  estudiants/es  podran  realitzar  una  revisió  de  la 

matrícula de les assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte 

i que serà publicat amb anterioritat al web de l’Escola. 

3r curs 

La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries excepte 

Projectes i Urbanística s’ofereixen als dos semestres per tal que les i els estudiants/es tinguin la 

possibilitat de triar, en funció de la capacitat dels grups, en quin les volen cursar però no dóna 

dret a repetició de cap assignatura durant el mateix curs acadèmic (no doble docència).  
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Els i les estudiants/es podran cursar una assignatura optativa de 5 ECTS o una/dues de 2,5 ECTS 

o bé aconseguir aquests crèdits optatius de caràcter general mitjançant el reconeixement de 

crèdits  per  pràctiques  acadèmiques  externes,  per  activitats  d’extensió  universitària  o  per 

reconeixement addicional a la mobilitat segons es detalla a la normativa corresponent. 

Es  realitzarà  una matrícula  anual.  Els  i  les  estudiants/es  podran  realitzar  una  revisió  de  la 

matrícula de les assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte 

i que serà publicat amb anterioritat al web de l’Escola. 

4t curs 

La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries excepte 

Projectes i Urbanística s’ofereixen als dos semestres per tal que les i els estudiants/es tinguin la 

possibilitat de triar, en funció de la capacitat dels grups, en quin les volen cursar però no dóna 

dret a repetició de cap assignatura durant el mateix curs acadèmic (no doble docència).  

Els i les estudiants/es podran cursar una assignatura optativa de 5 ECTS o una/dues de 2,5 ECTS 

o bé aconseguir aquests crèdits optatius de caràcter general mitjançant el reconeixement de 

crèdits  per  pràctiques  acadèmiques  externes,  per  activitats  d’extensió  universitària  o  per 

reconeixement addicional a la mobilitat segons es detalla a la normativa corresponent. 

Es  realitzarà  una matrícula  anual.  Els  i  les  estudiants/es  podran  realitzar  una  revisió  de  la 

matrícula de les assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte 

i que serà publicat amb anterioritat al web de l’Escola. 

5è curs 

La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries excepte 

Tallers  temàtics  s’ofereixen  als  dos  semestres  per  tal  que  les  i  els  estudiants/es  tinguin  la 

possibilitat de triar, en funció de la capacitat dels grups, en quin les volen cursar però no dóna 

dret a repetició de cap assignatura durant el mateix curs acadèmic (no doble docència).  

L’estudiant podrà triar cursar un Taller Temàtic diferent a cada semestre o bé cursar el mateix 

Taller Temàtic durant  tot el curs acadèmic. En ambdós casos, hi podrà accedir en  funció del 

nombre de places disponibles en el moment de la matrícula.  

Els i les estudiants/es podran cursar una assignatura optativa de 5 ECTS o una/dues de 2,5 ECTS 

o bé aconseguir aquests crèdits optatius de caràcter general mitjançant el reconeixement de 

crèdits  per  pràctiques  acadèmiques  externes,  per  activitats  d’extensió  universitària  o  per 

reconeixement addicional a  la mobilitat  segons es detalla a  la normativa  corresponent. Així 

mateix, s’oferirà, associat a cada Taller Temàtic, si s’escau, una optativa de tipus Seminari, de 4 

ECTS, que l’estudiant podrà triar cursar o no. En qualsevol cas, si decideix matricular‐la només 

tindrà accés al Seminari associat al Taller temàtic corresponent i només en aquell curs acadèmic. 

Els crèdits optatius restants, 5 ECTS, es poden cursar a partir de l’oferta d’optatives de caràcter 

general  tot atenent a  les  recomanacions del professorat  responsable del Taller Temàtic que 

indicarà, si s’escau, a  la fitxa acadèmica corresponent quines són  les optatives que recomana 

com a intensificació de la seva línia. En qualsevol cas, els estudiants hi podran accedir en funció 

del nombre de places disponibles en el moment de la matrícula. 

Es  realitzarà  una matrícula  anual.  Els  i  les  estudiants/es  podran  realitzar  una  revisió  de  la 

matrícula de les assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte 

i que serà publicat amb anterioritat al web de l’Escola. 
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Per últim, l’estudiantat de cinquè curs haurà de matricular el Treball Final de Grau en els termes 

que es descriuen a la normativa corresponent. 

1.1.1 Model d’avaluació 
Totes les assignatures tindran, a més de l’avaluació continuada,  una avaluació final  en acabar 

cada semestre (a excepció de les assignatures amb docència anual que la tindran únicament en 

finalitzar el curs). En conseqüència, el professorat responsable de totes les assignatures haurà 

de lliurar les qualificacions finals en les dates previstes en el  calendari acadèmic i mitjançant el 

sistema informàtic a tal efecte. 

La normativa d’avaluació i permanència és la vigent fins al curs passat i es pot consultar a l’enllaç: 

Normatives 

2. Grau en Arquitectura (pla 2010)

2.1 Extinció del pla 2010 
Per la implantació del pla d’estudis de Grau en Estudis d’Arquitectura (pla 2014), s’extingeixen 

els  ensenyaments  corresponents  al  Pla  d’Estudis  de  Grau  en  Arquitectura,  verificat  per  la 

resolució del Consejo de Universidades en data 30 de juliol de 2010. 

El procés d’extinció del pla d’estudis s’inicia a partir de la implantació del Pla d’Estudis Grau en 

Estudis d’Arquitectura pel què és substituït, i es farà curs a curs. 

Cronograma d’extinció: 

Primer curs – Fase Inicial 

El primer curs del nou pla d’estudis s’implantà el curs 2014‐2015, curs durant el qual s’ha ofert 

docència equivalent als estudiants de pla 2010 que no hagin finalitzat la fase inicial. Com a norma 

general, els estudiants i estudiantes que en finalitzar aquest curs no compleixin els requisits per 

superar primer curs quedaran desvinculats dels estudis de Grau en Arquitectura en aplicació de 

la Normativa de Permanència vigent.  

CURS 
ACADÈMIC

1r CURS 2n CURS 3r CURS 4t CURS 5è CURS  PFG

2010‐2011 Implantat

2011‐2012 Implantat

2012‐2013 Implantat

2013‐2014 Implantat

2014‐2015 Doc. Eq.  Implantat

2015‐2016 Examen Doc. Eq.  Implantat

2016‐2017 Extingit Examen Doc. Eq. 

2017‐2018 Extingit Examen Doc. Eq. 

2018‐2019 Extingit Examen Doc. Eq. 

2019‐2020 Extingit Examen Doc.Eq

2020‐2021 Extingit Tribunals

2021‐2022 Extingit
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Aquells estudiants i estudiantes que, havent quedat desvinculats dels estudis per no superació 

de  la fase  inicial en el màxim de temps establert a tal efecte, sol∙licitin, en finalitzar el segon 

semestre del curs 2014‐2015, un curs més per superar el primer curs dels estudis i els hi sigui 

concedit, hauran d’adaptar el seu expedient al nou pla d’estudis (pla 2014). En aquest cas, el 

còmput  per  superar  la  fase  inicial  dels  estudis  de  Grau  en  Estudis  d’Arquitectura  torna  a 

començar partint de  zero  i  s’aplica el màxim de  temps  segons  la modalitat de dedicació als 

estudis de cada estudiant (2 anys a temps complet; 4 anys a temps parcial). 

Els estudiants i estudiantes que hagin cursat la fase inicial dels estudis de Grau en Arquitectura 

pla 2010 en la modalitat de via lenta i que en finalitzar el curs 2014‐2015 no hagin esgotat el 

màxim establert a tal efecte poden triar entre: 

1. Continuar els estudis al pla 2010: en aquest cas, només tindran dret a examen i no s’oferirà 
en cap cas docència equivalent. El nombre de convocatòries totals de les què podran gaudir 
seran dues –  la primera en finalitzar el primer semestre  i  la segona en finalitzar el segon 
semestre durant els períodes d’exàmens finals en tots dos casos. Per tenir dret a examen 
l’estudiant haurà de formalitzar la matrícula corresponent a cada semestre.  
 
En finalitzar el primer semestre l’estudiant/a pot haver: 

a. Superat  la  fase  inicial:  en  aquest  cas,  podrà  realitzar  una  matrícula  de  segon 
semestre  amb  assignatures de  2n  curs del pla  2010 que  inclogui,  com  a norma 
general,  totes  les  impartides  durant  aquell  semestre  excepte  Projectes  II, 
Urbanística II, Representació Arquitectònica I i Representació Arquitectònica II. Els 
estudiants que hagin cursat Projectes I i/o Urbanística I sí podran optar a la matrícula 
de les assignatures corresponents de segon semestre. 
 

b. Suspès la fase inicial sense esgotar el límit temporal per fer‐ho: en aquest cas, podrà 
triar entre fer una matrícula de fase inicial pla 2010 amb dret a examen de totes les 
assignatures pendents de fase inicial  

 
c. Suspès la fase inicial i haver esgotat el límit temporal per fer‐ho: en aquest cas, si 

l’estudiant demana un quadrimestre més de temps per superar la fase inicial i se li 
concedeix haurà de canviar el seu expedient al pla 2014. En aquest cas, el còmput 
per superar la fase inicial dels estudis torna a començar partint de zero. 

 

En finalitzar el segon semestre l’estudiant/a pot haver: 

a. Superat la fase inicial: l’estudiant/a podrà triar entre canviar el seu expedient al pla 
2014 o continuar els estudis de pla 2010  i fer ús del dret a examen que s’oferirà 
durant el curs 2016‐2017 de les assignatures de segon curs. S’oferiran un total de 
dues convocatòries (durant els períodes d’exàmens del primer i segon semestre). En 
finalitzar  aquell  curs  acadèmic,  el  segon  curs  dels  estudis  de  pla  2010  quedarà 
totalment extingit.  

 

b. No haver superat la fase inicial: tant si ha esgotat el límit per fer‐ho com si no, tots 
els estudiants i estudiantes hauran de canviar el seu expedient al pla 2014 si volen 
continuar els estudis d’arquitectura perquè el primer curs del pla 2010 haurà quedat 
extingit. Els estudiants/es que hagin esgotat el  límit temporal per superar  la  fase 
inicial hauran de sol∙licitar un curs més per poder continuar els estudis. En tots dos 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 8 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



casos, el còmput per superar la fase inicial dels estudis torna a començar partint de 
zero. 

 

2. Canviar el seu expedient al pla 2014: en aquest cas, el còmput per superar  la fase  inicial 
dels  estudis  torna  a  començar  partint  de  zero  i  s’aplica  el màxim  de  temps  segons  la 
modalitat de dedicació als estudis de cada estudiant (2 anys a temps complet; 4 anys a temps 
parcial). 

 

En tots els casos en què l’estudiant/a canvia el seu expedient al pla 2014 la normativa aplicable 

és la que regeix els estudis de grau: Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC (NAEG) 

i aquella específica que desenvolupi l’escola en funció de les seves atribucions. 

En  el  cas  que  no  quedi  cap  estudiant/a  de  primer  curs,  no  afectat  per  la  Normativa  de 

Permanència, pendent de superar la fase inicial durant el curs 2015‐2016 que decideixi mantenir 

el  seu  expedient  al  pla  2010,  es  considerarà  que  el  primer  curs  d’aquests  estudis  està 

definitivament  extingit.  En  cas  contrari,  en  finalitzar  el  curs  2015‐2016  serà  el  curs  on 

definitivament el primer curs dels estudis de pla 2010 es declararà completament extingit. 

Segon curs 

El curs 2015‐2016 s’inicia l’extinció del segon curs del Grau en Arquitectura. Durant aquest curs 

s’oferirà docència equivalent de totes les assignatures de segon curs de pla 2010 segons la taula 

d’equivalències aprovada i que s’inclou al document “Memoria para la solicitud de verificación 

del  título  universitario  oficial  de  Graduado  o  Graduada  en  Estudios  de  Arquitectura  por  la 

Universidad Politécnica de Cataluña”.  

Durant el curs 2016‐2017, els estudiants  i estudiantes que mantinguin el seu expedient al pla 

2010 i que tinguin pendents assignatures de segon curs podran matricular aquestes assignatures 

amb dret a examen. Es programaran dues convocatòries d’examen per a cada assignatura,  la 

primera  durant  el  període  d’exàmens  de  primer  semestre  i  la  segona  durant  el  període 

d’exàmens de segon semestre. Per poder presentar‐se a cadascuna d’elles, l’estudiant/a haurà 

de formalitzar la matrícula corresponent a cada semestre i pagar la taxa corresponent que fixi el 

Decret de Preus Públics per assignatures sense docència. 

En  finalitzar  el  curs  2016‐2017  el  segon  curs  dels  estudis  de  pla  2010  quedarà  totalment 

extingit. Així doncs, els estudiants/es que tinguin pendents assignatures de segon curs hauran 

de canviar el seu expedient al pla 2014 si volen continuar els estudis d’arquitectura. 

Tercer curs 

El curs 2016‐2017 s’inicia l’extinció del tercer curs del Grau en Arquitectura. Durant aquest curs 

s’oferirà docència equivalent de totes les assignatures de tercer curs de pla 2010 segons la taula 

d’equivalències aprovada i que s’inclou al document “Memoria para la solicitud de verificación 

del  título  universitario  oficial  de  Graduado  o  Graduada  en  Estudios  de  Arquitectura  por  la 

Universidad Politécnica de Cataluña”.  

Durant el curs 2017‐2018, els estudiants  i estudiantes que mantinguin el seu expedient al pla 

2010 i que tinguin pendents assignatures de tercer curs podran matricular aquestes assignatures 

amb dret a examen. Es programaran dues convocatòries d’examen per a cada assignatura,  la 

primera  durant  el  període  d’exàmens  de  primer  semestre  i  la  segona  durant  el  període 

d’exàmens de segon semestre. Per poder presentar‐se a cadascuna d’elles, l’estudiant/a haurà 
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de formalitzar la matrícula corresponent a cada semestre i pagar la taxa corresponent que fixi el 

Decret de Preus Públics per assignatures sense docència. 

En  finalitzar  el  curs  2017‐2018  el  tercer  curs  dels  estudis  de  pla  2010  quedarà  totalment 

extingit. Així doncs, els estudiants/es que tinguin pendents assignatures de tercer curs hauran 

de canviar el seu expedient al pla 2014 si volen continuar els estudis d’arquitectura.  

Quart curs 

El curs 2017‐2018 s’inicia l’extinció del quart curs del Grau en Arquitectura. Durant aquest curs 

s’oferirà docència equivalent de totes les assignatures de quart curs de pla 2010 segons la taula 

d’equivalències aprovada i que s’inclou al document “Memoria para la solicitud de verificación 

del  título  universitario  oficial  de  Graduado  o  Graduada  en  Estudios  de  Arquitectura  por  la 

Universidad Politécnica de Cataluña”.  

Durant el curs 2018‐2019, els estudiants  i estudiantes que mantinguin el seu expedient al pla 

2010 i que tinguin pendents assignatures de quart curs podran matricular aquestes assignatures 

amb dret a examen. Es programaran dues convocatòries d’examen per a cada assignatura,  la 

primera  durant  el  període  d’exàmens  de  primer  semestre  i  la  segona  durant  el  període 

d’exàmens de segon semestre. Per poder presentar‐se a cadascuna d’elles, l’estudiant/a haurà 

de formalitzar la matrícula corresponent a cada semestre i pagar la taxa corresponent que fixi el 

Decret de Preus Públics per assignatures sense docència. 

En  finalitzar  el  curs  2018‐2019  el  quart  curs  dels  estudis  de  pla  2010  quedarà  totalment 

extingit. Així doncs, els estudiants/es que tinguin pendents assignatures de quart curs hauran 

de canviar el seu expedient al pla 2014 si volen continuar els estudis d’arquitectura.  

Cinquè curs 

El curs 2018‐2019 s’inicia l’extinció del cinquè curs del Grau en Arquitectura. Durant aquest curs 

s’oferirà docència equivalent de totes les assignatures de cinquè curs de pla 2010 segons la taula 

d’equivalències aprovada i que s’inclou al document “Memoria para la solicitud de verificación 

del  título  universitario  oficial  de  Graduado  o  Graduada  en  Estudios  de  Arquitectura  por  la 

Universidad Politécnica de Cataluña”.  

Durant el curs 2019‐2020, els estudiants  i estudiantes que mantinguin el seu expedient al pla 

2010  i  que  tinguin  pendents  assignatures  de  cinquè  curs  podran  matricular  aquestes 

assignatures  amb dret  a  examen.  Es programaran dues  convocatòries d’examen per  a  cada 

assignatura, la primera durant el període d’exàmens de primer semestre i la segona durant el 

període d’exàmens de segon semestre. Per poder presentar‐se a cadascuna d’elles, l’estudiant/a 

haurà de formalitzar la matrícula corresponent a cada semestre i pagar la taxa corresponent que 

fixi el Decret de Preus Públics per assignatures sense docència. 

En  finalitzar  el  curs 2019‐2020  el  cinquè  curs dels  estudis de pla 2010 quedarà  totalment 

extingit. Així doncs, els estudiants/es que tinguin pendents assignatures de cinquè curs hauran 

de canviar el seu expedient al pla 2014 si volen continuar els estudis d’arquitectura.  

Projecte de Fi de Grau  

El curs 2019‐2020 s’inicia l’extinció del Projecte de Fi de Grau del Grau en Arquitectura. Durant 
aquest curs, s’oferirà assistència docent al desenvolupament del projecte de  l’estudiant  i  les 
convocatòries habituals que determini el calendari acadèmic per a la presentació final davant 
del tribunal universitari.  
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El curs 2020‐2021 s’oferirà dret a examen o presentació final del Projecte de Fi de Grau en dues 

convocatòries que es programaran al final de cada semestre del curs. Per poder presentar‐se a 

cadascuna d’elles, l’estudiant/a haurà de formalitzar la matrícula corresponent a cada semestre 

i pagar la taxa corresponent que fixi el Decret de Preus Públics per assignatures sense docència. 

En  finalitzar el  curs 2020‐2021 el Projecte de Fi de Grau dels estudis de pla 2010 quedarà 

totalment  extingit  i  amb  ell  s’extingirà  completament  el  pla  d’estudis.  Així  doncs,  els 

estudiants/es que no  l’hagin superat hauran de canviar el seu expedient al pla 2014 si volen 

finalitzar els estudis d’arquitectura.  

Sol∙licitud de canvi de pla 

Com  a  norma  general,  l’escola  obrirà  un  període  per  sol∙licitar  el  canvi  de  pla  després  de 

l’avaluació curricular que es realitza a la fi de cada curs acadèmic i abans de la matrícula. Aquest 

període es publicarà amb antelació suficient.  

Els estudiants i estudiantes que ho desitgin hauran de realitzar la seva sol∙licitud a través de la 

e‐Secretaria, a través del tràmit “Sol∙licitud d’adaptació al nou grau” en les dates establertes.  

Excepcionalment,  i  segons  es  detalla  en  els  apartats  anteriors  (Primer  curs  –  Fase  inicial) 

s’obriran períodes extraordinaris de canvi de pla per als estudiants i estudiantes que compleixin 

les condicions acadèmiques indicades en aquesta mateixa normativa. 

Taula d’equivalències 

A continuació s’annexa  la taula d’equivalències  inclosa al document “Memoria de verificación 

del título de Grado en Estudios de Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña”.  
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Las asignaturas optativas superadas en el Grado en Arquitectura (plan 2010) se incorporarán al 

expediente del Grado en Estudios de Arquitectura (plan 2014) teniendo en cuenta que como 

máximo  se  pueden  reconocer  un  total  de  24  ECTS.  En  primer  lugar,  se  reconocerán  las 

asignaturas y en segundo lugar los reconocimientos obtenidos por el estudiante en el plan 2010 

hasta completar  los 24 ECTS, si es el caso. En cualquier caso,  las asignaturas optativas que se 

equipararán al nuevo plan de estudios configurarán la opción más favorable para el estudiante. 

Memoria de verificación del título de Grado en Estudios de Arquitectura por la Universidad Politécnica de 

Cataluña 

   

 

CURSO ASIGNATURA ECTS ASIGNATURA ECTS CURSO
Dibujo I 6 Dibujo I 6
Dibujo II 6 Dibujo II 6
Matemáticas I 6 Matemáticas I 6
Matemáticas II 6 Matemáticas II 6
Física I 6 Física I 6
Física II 6 Física II 6
Bases para el proyecto I 6 Bases para el proyecto I 6
Bases para el proyecto II 6 Bases para el proyecto II 6
Bases para la teoría 6 Bases para la teoría 6

Bases para la técnica 6 Bases para la técnica 6

Proyectos I 7,5 Proyectos I 7,5
Proyectos II 7,5 Proyectos II 7,5
Urbanística I 5 Urbanística I 5
Urbanística II 5 Urbanística II 5
Historia I 6 Historia I 6
Construcción I 6 Construcción I 6
Acondicionamiento y servicios I 6 Acondicionamiento y servicios I 6
Estructuras I 7 Estructuras I 7
Representación arquitectónica I 5 Representación arquitectónica I 5

Representación arquitectónica II 5 Representación arquitectónica II 5

Proyectos III 7,5 Proyectos III 7,5
Proyectos IV 7,5 Proyectos IV 7,5
Urbanística III 5 Urbanística III 5
Urbanística IV 5 Urbanística IV 5
Historia II 7 Historia II 7
Construcción II 6 Construcción II 6
Acondicionamiento y servicios II 6 Acondicionamiento y servicios II 6
Estructuras II 6 Estructuras II 6

Representación arquitectónica III 5 Representación arquitectónica III 5

Proyectos V 7,5 Proyectos V 7,5
Proyectos VI 7,5 Proyectos VI 7,5
Urbanística V 5 Urbanística V 5
Urbanística VI 5 Urbanística VI 5
Teoría I 6 Teoría I 6
Construcción III 7 Construcción III 7
Acondicionamiento y servicios III 6 Acondicionamiento y servicios III 6
Estructuras III 6 Estructuras III 6

Representación arquitectónica IV 5 Representación arquitectónica IV 5

Taller temático I 7,5 Taller temático I 7,5
Taller temático II 7,5 Taller temático II 7,5
Teoría II 5 Teoría II 5
Construcción IV 7,5 Construcción IV 7,5
Estructuras IV 5 Estructuras IV 5

Arquitectura legal y gestión 7,5 Arquitectura legal y gestión 7,5

GRADO EN ARQUITECTURA (PLAN 2010)
GRADO EN ESTUDIOS DE ARQUITECTURA 

(PLAN 2014)

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5
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2.2 Normativa Projecte de Fi de Grau 
El  Projecte  de  Fi  de  Grau,  d’ara  en  endavant  PFG,  culmina  el  procés  d’aprenentatge 

desenvolupat durant el Grau en Arquitectura, habilitant per a  la professió d’arquitecte/a. Es 

tracta d’un moment significatiu dels estudis, que permet a  l’estudiantat fer una recapitulació 

dels  coneixements  adquirits  i  verificar  les  seves  interrelacions,  demostrant  que  entén  la 

disciplina  de  l’arquitectura  com  una  realitat  unitària  però  complexa.  És  el  moment  on 

l’estudiantat haurà de posar a prova la seva autonomia com a projectista mostrant com entren 

en  joc  simultàniament  l’entorn,  el  programa,  el  context  social,  la  discussió  dels  usos,  la 

creativitat, la tecnologia en totes les seves dimensions i el discurs argumental, al mateix temps 

que cal reconèixer les ambigüitats i arbitrarietats del procés projectual.  

L’escola  considera  que  el  PFG  és  un  element  determinant  del  currículum  acadèmic  de 

l’estudiantat i, per tant, ha dissenyat una assignatura on el treball dels equips docents implicats 

no quedi restringit a una simple activitat examinadora, sinó que s’orienti a potenciar la docència 

impartida al llarg dels estudis i, molt concretament, a partir del projecte desenvolupat en algun 

dels Taller Temàtics cursats.  

L’estudiant haurà, doncs, d’elaborar, presentar i defensar, un cop obtinguts tots els crèdits del 

grau, un exercici original realitzat individualment, davant d’un tribunal. L’exercici consistirà en 

un  projecte  integral  d’arquitectura  de  naturalesa  professional  on  se  sintetitzin  totes  les 

competències adquirides en la carrera, desenvolupat fins al punt de demostrar suficiència per 

determinar la completa execució de les obres d’edificació, amb compliment de la reglamentació 

tècnica i administrativa aplicable. 

Com a normal general, la temàtica del PFG serà proposada per l’equip docent de l’assignatura i 

preferentment estarà relacionada amb el taller temàtic corresponent dins d’uns d’aquests tres 

àmbits genèrics: (1) Teoria i Projecte, (2) Urbanisme, Paisatgisme i Gestió, o (3) Tecnologia de 

l’Arquitectura.  

En finalitzar el període lectiu de l’assignatura, l’equip docent haurà de redactar un informe en 

relació  al  projecte  desenvolupat  per  l’estudiant  i  el  lliurarà  a  la  Secretaria  de  l’Escola  que 

l’adjuntarà a la documentació del PFG de l’estudiant. El tribunal universitari que tingui designat 

l’estudiant haurà de tenir en consideració l’informe emès per l’equip docent de l’assignatura a 

l’hora de decidir la qualificació final de l’estudiant. 

La documentació que constitueix un PFG ha de ser la necessària per manifestar clarament com 

es posen en relació aspectes determinats en un projecte com també l’actitud respecte a la ciutat 

o  el  lloc,  la  seva  concepció  espacial,  el  sistema  estructural,  les  solucions  constructives  i  de 

condicionament  ambiental  i  instal∙lacions,  així  com  l’elecció  dels materials  que  finalment  li 

atorgaran  la  seva  imatge  arquitectònica.  A  l’apartat  "Documentació"  d’aquesta  normativa 

s’especifiquen els documents tècnics que cal presentar. 

El director/a de l’escola serà el responsable de nomenar els tribunals universitaris que avaluaran 

el PFG. La seva composició haurà de ser presentada i aprovada per Junta d’Escola. Com a mínim 

hi haurà un tribunal per a cadascun dels àmbits anteriors i tindrà la composició següent: 

1. President/a: Catedràtic/a o professor/a titular o agregat/da  

2. Vocal 1r: professor/a de l’escola 

3. Vocal 2n (actua com a secretari/a): professor/a d’un departament diferent al vocal 1r 

4. Vocal 3r: arquitecte/a o professor/a extern convidat per la direcció de l’escola 
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 Els membres del tribunal han de complir les característiques següents: 

 El president/a i els vocals 1r i 2n pertanyen al professorat de l’ETSAB. 

 Com a mínim un i com a màxim dos dels membres de tribunal han de provenir de 

l’equip docent que ha impartit l’assignatura PFG en l’àmbit corresponent. 

Per  matricular  el  Projecte  Final  de  Grau  l'estudiantat  haurà  d'haver  superat  totes  les  
assignatures  obligatòries  fins  a  quart  curs,  a més  del  Taller  Temàtic  I  i  el  Taller  Temàtic  II 
de  cinquè curs, amb una qualificació mínima de 5. 

L’estudiant matricularà el PFG al inici del curs i el desenvoluparà durant tot el curs acadèmic. 
Excepcionalment, aquells estudiants que finalitzin el desenvolupament del PFG a la fi del primer 
semestre podran, amb l’autorització del professorat de l’assignatura, defensar‐lo abans del inici 
del segon semestre, i en les dates que es fixin a tal efecte. 

Abans de realitzar la matrícula, la Secretaria de l’Escola inscriurà el projecte. En cas que existeixi 
més d'un tribunal d'avaluació per àmbit, l'estudiant/a podrà escollir tribunal indicant fins a tres 
opcions,  si  s’escau.  Aquesta  informació  s’haurà  de  complimentar  en  el moment  que  fixi  la 
Secretaria  de  l’escola.  Les  sol∙licituds  es  repartiran  tenint  en  compte  les  places  ofertades  i 
tindran preferència en  l'elecció del  tribunal els estudiants  repetidors. L’estudiant/a haurà de 
facilitar el títol del seu projecte un cop el tingui consensuat amb l’equip docent de l’assignatura. 
Com a molt tard, el títol del projecte haurà de constar a la inscripció del projecte abans de la 
data de dipòsit del projecte que fixi la Secretaria de l’escola. 

L’estudiant/a podrà presentar i defensar el PFG un cop superats tots els crèdits restants del grau. 

En cas contrari, l’estudiant/a haurà de tornar a matricular el PFG. El període de presentació de 

PFG serà aprovat per Junta d’Escola i publicat al calendari acadèmic de cada curs. La Secretaria 

de l’escola fixarà el calendari definitiu tot respectant el període aprovat i el publicarà juntament 

amb les dates de dipòsit del PFG. 

Si l’estudiant/a compleix les condicions per presentar el PFG, però finalment no es presenta a la 
defensa del projecte podrà  accedir  a  la  convocatòria extraordinària prevista  a  la Normativa 
Acadèmica d’Estudis de Grau  (NAEG)  tot pagant  les  taxes  que  indica  la mateixa normativa. 
Aquesta  convocatòria no pot anar més enllà del 31 d’octubre per a PFG defensats al  segon 
semestre o del 31 de maig per PFG defensats al primer semestre. Si en aquesta convocatòria 
extraordinària no es presenta o no el supera l’haurà de tornar a matricular. 

La normativa acadèmica de la UPC, en relació a la custòdia dels documents d’avaluació, defineix 
les memòries de projectes de fi de grau com a documents de conservació permanent. És per 
aquest motiu que serà obligatori per a tot l’estudiantat lliurar a la Secretaria un exemplar del 
projecte en les dates que es fixin a tal efecte per a cada convocatòria. El lliurament del projecte 
a Secretaria és requisit indispensable per poder realitzar la defensa del PFG. 

L'estudiant  té dret a sol∙licitar una revisió de  la qualificació obtinguda al PFG. En aquest cas, 
haurà de presentar una sol∙licitud raonada al director/a de l’escola en un termini màxim de 7 
dies  comptats  des  de  la  data  de  publicació  de  l'acta  de  PFG  i  lliurar  tota  la  documentació 
presentada a la defensa a la Secretaria. El director/a, o la persona amb qui delegui, convocarà 
un tribunal extraordinari de revisió a la què també assistirà el president/a del tribunal afectat. 
El  tribunal donarà opció a què  l'estudiant/a pugui explicar el  seu projecte. La  resolució  serà 
comunicada a l'estudiant en un termini màxim de 7 dies des de la data de la revisió. 

Per  tal  de  poder  preservar  els  millors  PFG  de  l'ETSAB  i  fer‐los  accessibles  i  disponibles 
permanentment a l'estudiantat per a la seva consulta, es crearà la col∙lecció de PFC digitals de 
l'escola, dins del Dipòsit de Treballs Acadèmics de la UPC. 
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Els estudiants/tes que assoleixin la qualificació d'excel∙lent al seu PFC hauran de dipositar una 
còpia  digital  del  seu  projecte  a  la  biblioteca  de  l'escola,  acompanyada  de  la  corresponent 
autorització.  Aquest  tràmit  es  realitzarà  en  el moment  de  sol∙licitud  del  títol  de  Grau  en 
Arquitectura.  

Documentació 

Documents mínims per al lliurament final del PFG. 

Memòria, fent referència a: 

 Lloc. 

 Programa. 

 Procés de projectació. 

 Relació del projecte amb la seva execució material. 

 Criteris de les estructures i instal∙lacions, amb predimensionat. 

 Guió de l'explicació oral pública que efectuarà l'estudiantat. 

Plànols: 

 De situació i emplaçament amb topografia (si és el cas), i les dades necessàries per 
entendre el lloc abans i després del projecte. 

 Plantes (totes incloent coberta), seccions i alçats (tots). Cal justificar les escales que 
s'escullin. 

 Plànols de fonaments, estructures i instal∙lacions, amb predimensionat. 

 Una secció constructiva general a 1/20 (excepte casos que no sigui pertinent). 

 Detalls (escala habitual 1/5). 

 Maquetes i/o perspectiva. 

Dipòsit de PFG 

L’estudiant/a haurà de dipositar a la Secretaria de l’escola abans de la defensa del PFG, i en els 
terminis que s’estableixin, la documentació següent:  

 El  projecte  haurà  de  tenir  format  reduït  a  DIN  A3  i  els  fulls  hauran  d’estar 
degudament numerats i enquadernats. 

 S’haurà d’acompanyar de la següent declaració PDF, signada per l’autor o autora del 
projecte, que s’inclourà a la memòria enquadernada com a full número 1. 

 A  la  portada  hi  haurà  de  constar  clarament  les  dades  de  l’estudiant,  tribunal  i 
projecte. 

 S’hauran  d’incloure  fotografies  descriptives  de  les  maquetes  en  cas  que  se’n 
presentessin. 

El lliurament de la memòria a Secretaria és requisit indispensable per poder presentar el PFG. 

2.3 Flexibilització de requisits per cursar el Projecte de Fi de Grau 
D’acord amb la normativa vigent per poder matricular el Projecte de Fi de Grau, pla 2010, cal 

haver superat tots els crèdits obligatoris del pla d’estudis.  

No  obstant,  la  implantació  del Grau  en  Estudis  d’Arquitectura  (pla  2014),  que  ha  provocat 

l’entrada  en  extinció  del  Grau  en  Arquitectura  (pla  2010),  desaconsella  alentir  l’evolució 

curricular dels estudiants d’aquesta titulació just en el moment final dels seus estudis. En aquest 

sentit,  la  direcció  de  l’ETSAB  acorda  flexibilitzar  aquest  requisit  de matrícula  de  la manera 

següent: 
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“Per  matricular  el  Projecte  Final  de  Grau  l’estudiantat  haurà  d’haver  superat  totes  les 

assignatures obligatòries  fins a quart curs, a més del Taller Temàtic  I  i el Taller Temàtic  II de 

cinquè curs, amb una qualificació mínima de 5.  

Per poder accedir a l’acte de presentació i defensa del Projecte Final de Grau l’estudiantat haurà 

d’haver superat amb una qualificació mínima de 5  tots els crèdits previs dels estudis. En cas 

contrari, l’estudiantat haurà de matricular i cursar novament el Projecte Final de Grau”. 

Acord de la Direcció de l’ETSAB de març de 2015 

2.4 Model de docència, d’avaluació i de matriculació.  
 
1r curs 

El curs 2015‐2016 els estudiants que mantinguin el seu expedient al pla 2010 segons s’ha descrit 

a l’apartat 2.1 Extinció del pla 2010, tindran dret a examen de totes les assignatures de primer 

curs en dues convocatòries d’examen que coincidiran amb els exàmens finals de primer i segon 

semestre i que es publicaran al calendari d’exàmens. 

2n curs 

S’inicia l’extinció del segon curs del Grau en Arquitectura. Durant el curs 2015‐2016, totes les 

assignatures tindran docència equivalent segons la taula d’equivalència descrita a l’apartat 2.1 

Extinció del pla 2010. 

La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries excepte 

Projectes,  Urbanística,  Representació  Arquitectònica  I  i  Representació  Arquitectònica  II 

s’ofereixen als dos semestres per tal que les i els estudiants/es tinguin la possibilitat de triar, en 

funció de la capacitat dels grups, en quin les volen cursar però no dóna dret a repetició de cap 

assignatura durant el mateix curs acadèmic  (no doble docència). La docència de RA  I  i RA  II 

s’impartirà anualment.  

Es  realitzarà  una matrícula  anual.  Els  i  les  estudiants/es  podran  realitzar  una  revisió  de  la 

matrícula de les assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte 

i que serà publicat amb anterioritat al web de l’Escola. 

3r curs 

La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries excepte 

Projectes i Urbanística s’ofereixen als dos semestres per tal que les i els estudiants/es tinguin la 

possibilitat de triar, en funció de la capacitat dels grups, en quin les volen cursar però no dóna 

dret a repetició de cap assignatura durant el mateix curs acadèmic (no doble docència).  

Els i les estudiants/es podran cursar una assignatura optativa de 5 ECTS o una/dues de 2,5 ECTS 

o bé aconseguir aquests crèdits optatius de caràcter general mitjançant el reconeixement de 

crèdits  per  pràctiques  acadèmiques  externes,  per  activitats  d’extensió  universitària  o  per 

reconeixement addicional a la mobilitat segons es detalla a la normativa corresponent. 

Es  realitzarà  una matrícula  anual.  Els  i  les  estudiants/es  podran  realitzar  una  revisió  de  la 

matrícula de les assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte 

i que serà publicat amb anterioritat al web de l’Escola. 
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4t curs 

La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries excepte 

Projectes i Urbanística s’ofereixen als dos semestres per tal que les i els estudiants/es tinguin la 

possibilitat de triar, en funció de la capacitat dels grups, en quin les volen cursar però no dóna 

dret a repetició de cap assignatura durant el mateix curs acadèmic (no doble docència).  

Els i les estudiants/es podran cursar una assignatura optativa de 5 ECTS o una/dues de 2,5 ECTS 

o bé aconseguir aquests crèdits optatius de caràcter general mitjançant el reconeixement de 

crèdits  per  pràctiques  acadèmiques  externes,  per  activitats  d’extensió  universitària  o  per 

reconeixement addicional a la mobilitat segons es detalla a la normativa corresponent. 

Es  realitzarà  una matrícula  anual.  Els  i  les  estudiants/es  podran  realitzar  una  revisió  de  la 

matrícula de les assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte 

i que serà publicat amb anterioritat al web de l’Escola. 

5è curs 

La docència s’oferirà de manera distribuïda: totes les assignatures troncals i obligatòries excepte 

Tallers  temàtics  s’ofereixen  als  dos  semestres  per  tal  que  les  i  els  estudiants/es  tinguin  la 

possibilitat de triar, en funció de la capacitat dels grups, en quin les volen cursar però no dóna 

dret a repetició de cap assignatura durant el mateix curs acadèmic (no doble docència).  

L’estudiant podrà triar cursar un Taller Temàtic diferent a cada semestre o bé cursar el mateix 

Taller Temàtic durant  tot el curs acadèmic. En ambdós casos, hi podrà accedir en  funció del 

nombre de places disponibles en el moment de la matrícula.  

Els i les estudiants/es podran cursar una assignatura optativa de 5 ECTS o una/dues de 2,5 ECTS 

o bé aconseguir aquests crèdits optatius de caràcter general mitjançant el reconeixement de 

crèdits  per  pràctiques  acadèmiques  externes,  per  activitats  d’extensió  universitària  o  per 

reconeixement addicional a  la mobilitat  segons es detalla a  la normativa  corresponent. Així 

mateix, s’oferirà, associat a cada Taller Temàtic, si s’escau, una optativa de tipus Seminari, de 4 

ECTS, que l’estudiant podrà triar cursar o no. En qualsevol cas, si decideix matricular‐la només 

tindrà accés al Seminari associat al Taller temàtic corresponent i només en aquell curs acadèmic. 

Els crèdits optatius restants, 11 ECTS, es poden cursar a partir de l’oferta d’optatives de caràcter 

general  tot atenent a  les  recomanacions del professorat  responsable del Taller Temàtic que 

indicarà, si s’escau, a  la fitxa acadèmica corresponent quines són  les optatives que recomana 

com a intensificació de la seva línia. En qualsevol cas, els estudiants hi podran accedir en funció 

del nombre de places disponibles en el moment de la matrícula. 

Es  realitzarà  una matrícula  anual.  Els  i  les  estudiants/es  podran  realitzar  una  revisió  de  la 

matrícula de les assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte 

i que serà publicat amb anterioritat al web de l’Escola. 

Per últim, l’estudiantat de cinquè curs haurà de matricular el Treball Final de Grau en els termes 

que es descriuen a la normativa corresponent. 

Projecte de Fi de Grau 

El curs 2015‐2016 s’inicia la implantació del Projecte de Fi de Grau (PFG). Durant aquest curs, 

s’obriran 6 grups corresponents als Tallers Temàtics oferts durant el curs 2014‐2015, a excepció 

del Visiting Studio ETSAB. Els estudiants que han cursat aquest taller podran desenvolupar el seu 

PFG en el grup del Taller Temàtic Taller de Projectes  (professor  responsable Eduard Bru). En 
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aquest taller, que es desenvoluparà durant 6 hores/setmana durant tot el curs acadèmic, els 

estudiants  rebran  assessorament  docent  en  el  desenvolupament  del  seu  PFG  fins  assolir  la 

maduresa per a  la seva presentació  i defensa davant d’un tribunal universitari nomenat a tal 

efecte. Com a norma general, les correccions finals davant el tribunal es realitzaran durant el 

mes  de  juliol  segons  calendari  acadèmic.  Així  mateix,  també  es  publicaran  les  dates  de 

convocatòria extraordinària per a aquells estudiants que no presentin en les dates establertes 

del mes  de  juliol.  Excepcionalment,  i  amb  l’autorització  prèvia  de  l’equip  docent  del  PFG 

corresponent, aquell estudiant que tingui finalitzat el seu PFG en finalitzar el primer semestre el 

podrà defensar en la convocatòria que s’habilitarà a tal efecte i que es programarà en funció del 

nombre d’estudiants a defensar el PFG. 

La docència i presentació i defensa del PFG es regirà per la seva normativa segons el punt 2.2 

Normativa del Projecte de Fi de Grau d’aquest document. 

2.4.1 Model d’avaluació 
Totes les assignatures tindran, a més de l’avaluació continuada,  una avaluació final  en acabar 

cada semestre (a excepció de les assignatures amb docència anual que la tindran únicament en 

finalitzar el curs). En conseqüència, el professorat responsable de totes les assignatures haurà 

de lliurar les qualificacions finals en les dates previstes en el  calendari acadèmic i mitjançant el 

sistema informàtic a tal efecte. 

La normativa d’avaluació i permanència és la vigent fins al curs passat i es pot consultar a l’enllaç: 

Normatives 

3. Arquitectura (pla 94) 
3.1 Extinció d'Arquitectura (Pla 94) 

Per  la  implantació  del  pla  d’estudis  de  Grau  en  Arquitectura  (pla  2010),  s’extingeixen  els 
ensenyaments  actuals  corresponents  al  Pla  d’Estudis  d’Arquitectura,  homologat  pel  Consell 
d’Universitats amb data 12 d’abril de 1994 (BOE núm. 238 de 5 d’octubre de 1994). 

El procés d’extinció de l’actual pla d’estudis s’inicia a partir de la implantació del Pla d’Estudis 
pel què és substituït, i es farà curs a curs. 

Cronograma d’extinció: 

 

CURS  1r curs  2n curs  3r curs  4t curs  5è curs  PFC 

2010‐
2011 

En 
extinció. 
Docència 
equivalent 

         

2011‐
2012 

En 
extinció. 
Dret a 
examen 

En 
extinció.
Docència 
equivalent

       

2012‐
2013 

Extingit 

En 
extinció.
Dret a 
examen 

En 
extinció.
Docència 
equivalent
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2012‐
2013 

  Extingit 

En 
extinció.
Dret a 
examen 

En 
extinció.
Docència 
equivalent

   

2014‐
2015 

    Extingit 

En 
extinció.
Dret a 
examen 

En 
extinció. 
Docència 
equivalent 

 

2015‐
2016 

      Extingit 

En 
extinció. 
Dret a 
examen 

Tribunals 

2016‐
2017 

        Extingit  Tribunals 

2017‐
2018 

          Extingit 

Primer curs – Fase selectiva 

El primer curs del nou pla d’estudis s’ha implantat el curs 2010‐2011, curs durant el qual s’ha 
ofert docència equivalent als estudiants de pla 94 que no hagin finalitzat la fase selectiva. Com 
a norma general, els estudiants  i estudiantes que en  finalitzar aquest curs no compleixin els 
requisits per superar primer curs quedaran desvinculats dels estudis d’arquitectura en aplicació 
de la Normativa de Permanència vigent. 

Aquells estudiants i estudiantes que, havent quedat desvinculats dels estudis per no superació 
de la fase selectiva en el màxim de temps establert a tal efecte, sol∙licitin, en finalitzar el segon 
semestre del curs 2010‐2011, un quadrimestre més per superar el primer curs dels estudis i els 
hi  sigui  concedit, hauran  d’adaptar  el  seu  expedient  al nou  pla  d’estudis.  En  aquest  cas,  el 
còmput per superar la fase inicial dels estudis de Grau en Arquitectura torna a començar partint 
de  zero  i  s’aplica  el màxim  de  temps  segons  la modalitat  de  dedicació  als  estudis  de  cada 
estudiant (2 anys a temps complet; 4 anys a temps parcial). 

Els estudiants i estudiantes que hagin cursat la fase selectiva dels estudis d’arquitectura pla 94 
en  la modalitat de via  lenta  i que en  finalitzar el curs 2010‐2011 no hagin esgotat el màxim 
establert a tal efecte poden triar entre: 

1. Continuar els estudis al pla 94: en aquest cas, només tindran dret a examen i no s’oferirà 
en cap cas docència equivalent. El nombre de convocatòries totals de les què podran gaudir 
seran dues –  la primera en finalitzar el primer semestre  i  la segona en finalitzar el segon 
semestre durant els períodes d’exàmens finals en tots dos casos. Per tenir dret a examen 
l’estudiant haurà de formalitzar la matrícula corresponent a cada semestre. 

En finalitzar el primer semestre l’estudiant/a pot haver: 

a. Superat la fase selectiva: en aquest cas, podrà realitzar una matrícula de segon 
semestre amb assignatures de 2n curs del pla 94 que  inclogui, com a norma 
general,  totes  les  impartides  durant  aquell  semestre  excepte  Projectes  IV, 
Urbanística II i Història de l’art i l’arquitectura II. Els estudiants que hagin cursat 
Projectes III, Urbanística I i/o Història de l’art i l’arquitectura I sí podran optar a 
la matrícula de les assignatures corresponents de segon semestre. 
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b. Suspès  la fase selectiva sense esgotar el  límit temporal per fer‐ho: en aquest 
cas, podrà  triar entre  fer una matrícula de  fase  selectiva pla 94  amb dret  a 
examen de totes les assignatures pendents de fase selectiva o canviar‐se al pla 
2010. En aquest segon cas, el còmput per superar  la  fase  inicial dels estudis 
torna a començar partint de zero. 

c. Suspès la fase selectiva i haver esgotat el límit temporal per fer‐ho: en aquest 
cas, si  l’estudiant demana un quadrimestre més de temps per superar  la fase 
selectiva  i  se  li  concedeix haurà de  canviar el  seu expedient al pla 2010. En 
aquest cas, el còmput per superar la fase inicial dels estudis torna a començar 
partint de zero. 

En finalitzar el segon semestre l’estudiant/a pot haver: 

a. Superat la fase selectiva: l’estudiant/a podrà triar entre canviar el seu expedient 
al pla 2010 o continuar els estudis de pla 94  i  fer ús del dret a examen que 
s’oferirà durant el curs 2012‐2013 de les assignatures de segon curs. S’oferiran 
un  total de dues  convocatòries  (durant  els períodes d’exàmens del primer  i 
segon semestre). En finalitzar aquell curs acadèmic, el segon curs dels estudis 
de pla 94 quedarà totalment extingit. 

b. No haver superat la fase selectiva: tant si ha esgotat el límit per fer‐ho com si 
no, tots els estudiants  i estudiantes hauran de canviar el seu expedient al pla 
2010 si volen continuar els estudis d’arquitectura perquè el primer curs del pla 
94 haurà quedat extingit. Els estudiants/es que hagin esgotat el límit temporal 
per  superar  la  fase  selectiva  hauran  de  sol•licitar  un  quadrimestre més  per 
poder continuar els estudis. En  tots dos casos, el còmput per superar  la  fase 
inicial dels estudis torna a començar partint de zero. 

2. Canviar el seu expedient al pla 2010: en aquest cas, el còmput per superar  la fase  inicial 
dels  estudis  torna  a  començar  partint  de  zero  i  s’aplica  el màxim  de  temps  segons  la 
modalitat de dedicació als estudis de cada estudiant (2 anys a temps complet; 4 anys a temps 
parcial). 

En tots els casos en què l’estudiant/a canvia el seu expedient al pla 2010 la normativa aplicable 
és la que regeix els estudis de grau: Normativa acadèmica dels estudis de grau de la UPC (NAEG) 
i aquella específica que desenvolupi l’escola en funció de les seves atribucions. 

En  el  cas  que  no  quedi  cap  estudiant/a  de  primer  curs,  no  afectat  per  la  Normativa  de 
Permanència,  pendent  de  superar  la  fase  selectiva  durant  el  curs  2011‐2012  que  decideixi 
mantenir el seu expedient al pla 94, es considerarà que el primer curs d’aquests estudis està 
definitivament  extingit.  En  cas  contrari,  en  finalitzar  el  curs  2011‐2012  serà  el  curs  on 
definitivament el primer curs dels estudis de pla 94 es declararà completament extingit. 

Segon Curs 

El segon curs dels estudis de Grau en Arquitectura del pla 2010 s’implanta el curs 2011‐2012. 
Durant aquest curs, s’oferirà docència equivalent de totes les assignatures de segon curs de pla 
94  segons  la  taula  d’equivalències  aprovada  i  que  s’inclou  al  document  “Memoria  para  la 
solicitud de verificación del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Arquitectura 
por  la  Universidad  Politécnica  de  Cataluña”.  Excepcionalment,  durant  aquest  curs  s’oferirà 
docència  específica  de  les  assignatures  Història  de  l’art  i  l’arquitectura  II  (codi  11257)  i 
Condicionament  i  serveis  I  (codi 11258).  La  seva programació  (nombre de  grups  i  semestre 
d’impartició) es determinarà en funció del nombre d’estudiants/es que hagin de cursar aquestes 
assignatures. 

Durant el curs 2012‐2013, els estudiants i estudiantes que mantinguin el seu expedient al pla 94 
i que tinguin pendents assignatures de segon curs podran matricular aquestes assignatures amb 
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dret a examen. Es programaran dues convocatòries d’examen per a cada assignatura, la primera 
durant el període d’exàmens de primer semestre  i  la segona durant el període d’exàmens de 
segon semestre. Per poder presentar‐se a cadascuna d’elles, l’estudiant/a haurà de formalitzar 
la matrícula corresponent a cada semestre i pagar la taxa la corresponent que fixi el Decret de 
Preus Públics per assignatures sense docència. 

En finalitzar el curs 2012‐2013 el segon curs dels estudis de pla 94 quedarà totalment extingit. 
Així doncs, els estudiants/es que tinguin pendents assignatures de segon curs hauran de canviar 
el seu expedient al pla 2010 si volen continuar els estudis d’arquitectura. 

Tercer curs 

El tercer curs dels estudis de Grau en Arquitectura del pla 2010 s’implanta el curs 2012‐2013. 
Durant aquest curs, s’oferirà docència equivalent de totes les assignatures de tercer curs de pla 
94  segons  la  taula  d’equivalències  aprovada  i  que  s’inclou  al  document  “Memoria  para  la 
solicitud de verificación del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Arquitectura 
por  la  Universidad  Politécnica  de  Cataluña”.  Excepcionalment,  durant  aquest  curs  s’oferirà 
docència específica de les assignatures Construcció III (codi 11256), ondicionament i serveis II 
(codi 11261), Història de l’art i l’arquitectura III (codi 11262), Estètica (codi 11266) i Estructures 
II (codi 11267). La seva programació (nombre de grups i semestre d’impartició) es determinarà 
en funció del nombre d’estudiants/es que hagin de cursar aquestes assignatures. 

Durant el curs 2013‐2014, els estudiants i estudiantes que mantinguin el seu expedient al pla 94 
i que tinguin pendents assignatures de tercer curs podran matricular aquestes assignatures amb 
dret a examen. Es programaran dues convocatòries d’examen per a cada assignatura, la primera 
durant el període d’exàmens de primer semestre  i  la segona durant el període d’exàmens de 
segon semestre. Per poder presentar‐se a cadascuna d’elles, l’estudiant/a haurà de formalitzar 
la matrícula corresponent a cada semestre i pagar la taxa la corresponent que fixi el Decret de 
Preus Públics per assignatures sense docència. 

En finalitzar el curs 2013‐2014 el tercer curs dels estudis de pla 94 quedarà totalment extingit. 
Així doncs, els estudiants/es que tinguin pendents assignatures de tercer curs hauran de canviar 
el seu expedient al pla 2010 si volen continuar els estudis d’arquitectura. 

Quart curs 

El quart curs dels estudis de Grau en Arquitectura del pla 2010 s’implanta el curs 2013‐2014. 
Durant aquest curs, s’oferirà docència equivalent de totes les assignatures de quart curs de pla 
94  segons  la  taula  d’equivalències  aprovada  i  que  s’inclou  al  document  “Memoria  para  la 
solicitud de verificación del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Arquitectura 
por  la  Universidad  Politécnica  de  Cataluña”.  Excepcionalment,  durant  aquest  curs  s’oferirà 
docència específica de l’assignatura Composició III (codi 11278). La seva programació (nombre 
de grups  i  semestre d’impartició) es determinarà en  funció del nombre d’estudiants/es que 
hagin de cursar aquesta assignatura. 

Durant el curs 2014‐2015, els estudiants i estudiantes que mantinguin el seu expedient al pla 94 
i que tinguin pendents assignatures de quart curs podran matricular aquestes assignatures amb 
dret a examen. Es programaran dues convocatòries d’examen per a cada assignatura, la primera 
durant el període d’exàmens de primer semestre  i  la segona durant el període d’exàmens de 
segon semestre. Per poder presentar‐se a cadascuna d’elles, l’estudiant/a haurà de formalitzar 
la matrícula corresponent a cada semestre  i pagar  la taxa corresponent que  fixi el Decret de 
Preus Públics per assignatures sense docència. 

En finalitzar el curs 2014‐2015 el quart curs dels estudis de pla 94 quedarà totalment extingit. 
Així doncs, els estudiants/es que tinguin pendents assignatures de quart curs hauran de canviar 
el seu expedient al pla 2010 si volen continuar els estudis d’arquitectura. 
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Cinquè curs 

El cinquè curs dels estudis de Grau en Arquitectura del pla 2010 s’implanta el curs 2014‐2015. 
Durant aquest curs, s’oferirà docència equivalent de totes les assignatures de cinquè curs de pla 
94  segons  la  taula  d’equivalències  aprovada  i  que  s’inclou  al  document  "Memoria  para  la 
solicitud de verificación del título universitario oficial de Graduado o Graduada en Arquitectura 
por  la  Universidad  Politécnica  de  Cataluña”.  Excepcionalment,  durant  aquest  curs  s’oferirà 
docència específica de les assignatures Condicionament i serveis IV (codi 11280), Arquitectura 
Legal (codi 11264)  i Aplicacions Informàtiques (codi 11274). La seva programació (nombre de 
grups i semestre d’impartició) es determinarà en funció del nombre d’estudiants/es que hagin 
de cursar aquesta assignatura. 

Durant el curs 2015‐2016, els estudiants i estudiantes que mantinguin el seu expedient al pla 94 
i que tinguin pendents assignatures de cinquè curs podran matricular aquestes assignatures amb 
dret a examen. Es programaran dues convocatòries d’examen per a cada assignatura, la primera 
durant el període d’exàmens de primer semestre  i  la segona durant el període d’exàmens de 
segon semestre. Per poder presentar‐se a cadascuna d’elles, l’estudiant/a haurà de formalitzar 
la matrícula corresponent a cada semestre  i pagar  la taxa corresponent que  fixi el Decret de 
Preus Públics per assignatures sense docència. 

Durant aquest mateix curs, els estudiants i estudiantes que mantinguin el seu expedient al pla 
94  i  que  tinguin  pendents  assignatures  optatives  podran matricular  i  cursar  amb  docència 
equivalent  les assignatures optatives que s’oferiran al Grau en Estudis d’Arquitectura, tant al 
primer com al segon semestre. Excepcionalment, i durant el primer semestre d’aquest mateix 
curs, els estudiants i estudiantes que no hagin ja superat l’assignatura optativa Aula PFC tindran 
dret a matricular i cursar una assignatura optativa específica de pla 94, de nom Tutoria PFC, de 
6  crèdits  i  3  hores/setmana  on  rebran  assistència  docent  al  Projecte  Final  de  Carrera.  Els 
estudiants i estudiantes podran matricular‐se al grup associat al Taller Temàtic que hagin cursat 
durant el curs 2014‐2015 en les assignatures de Projectes IX i/o X. L’estudiantat que hagi superat 
Projectes  IX  i X abans de  la  implantació dels Tallers Temàtics del grau o bé  l’hagi  cursat en 
mobilitat podrà matricular i cursar l’assignatura Tutoria PFC en un grup específic de docència. 

En finalitzar el curs 2015‐2016 el cinquè curs dels estudis de pla 94 quedarà totalment extingit. 
Així doncs, els estudiants/es que tinguin pendents assignatures de cinquè curs o assignatures 
optatives  hauran  de  canviar  el  seu  expedient  al  pla  2010  si  volen  continuar  els  estudis 
d’arquitectura. Opcionalment, i degut a la implantació del Grau en Estudis d’Arquitectura el curs 
2014‐2015, els estudiants/es que així ho desitgin podran canviar el seu expedient al pla 2014. 
En  aquest  cas,  caldrà que ho  sol∙licitin en el període que  l’escola obri  a  tal  efecte  i que  es 
publicarà amb suficient antelació. 

Projecte final de carrera 

Durant el curs 2015‐2016 s’inicia  l’extinció del Projecte Final de Carrera (PFC). Durant aquest 
curs  i  el  següent  es  realitzaran  les  convocatòries  ordinàries  tant  de  primer  com  de  segon 
semestre del calendari de correccions del PFC. En concret: 

‐ Tribunals de línia 
o Correcció  final  d’octubre/novembre  al  primer  semestre  i  abril/maig  al  segon 

semestre 
‐ Tribunals ordinaris 

o Acceptació  de  tema:  octubre/novembre  al  primer  semestre  i  març  al  segon 
semestre 

o Correcció intermèdia: desembre al primer semestre i abril/maig al segon semestre 
o Correcció final: d’octubre/novembre o febrer al primer semestre i abril/maig o juliol 

al segon semestre 
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En  finalitzar  el  curs  2016‐2017,  el  pla  d’estudis  d’Arquitectura  pla  94  quedarà  totalment 
extingit. Així doncs, els estudiants/es que tinguin pendent superar el PFC hauran de canviar el 
seu expedient al pla 2010 si volen continuar els estudis d’arquitectura. Opcionalment, i degut a 
la implantació del Grau en Estudis d’Arquitectura el curs 2014‐2015, els estudiants/es que així 
ho desitgin podran canviar el seu expedient al pla 2014. En aquest cas, caldrà que ho sol∙licitin 
en el període que l’escola obri a tal efecte i que es publicarà amb suficient antelació. 

Sol∙licitud de canvi de pla 

Com  a  norma  general,  l’escola  obrirà  un  període  per  sol∙licitar  el  canvi  de  pla  després  de 
l’avaluació curricular que es realitza a la fi de cada curs acadèmic i abans de la matrícula. Aquest 
període es publicarà amb antelació suficient. 

Els estudiants i estudiantes que ho desitgin hauran de realitzar la seva sol∙licitud a través de la 
e‐Secretaria, a través del tràmit “Sol∙licitud d’adaptació al nou grau” en les dates establertes. 

Excepcionalment,  i  segons es detalla en els apartats anteriors  (Primer  curs – Fase  selectiva) 
s’obriran períodes extraordinaris de canvi de pla per als estudiants i estudiantes que compleixin 
les condicions acadèmiques indicades en aquesta mateixa normativa. 

Taula d’equivalències 

A continuació s’annexa la taula d’equivalències inclosa al document “Memoria para la solicitud 
de verificación del  título universitario oficial de Graduado o Graduada en Arquitectura por  la 
Universidad Politécnica de Cataluña”. També s’annexa la taula d’equivalència entre pla 94 i pla 
2014  per  a  aquells  estudiants/es  que  desitgin  passar  directament  al  Grau  en  Estudis 

d’Arquitectura. Veure la pàgina  Taula d'equivalencies . 

Tal i com s’indica a aquest mateix document, “Los requisitos establecidos para superar la Fase 
Inicial de los nuevos estudios no serán de aplicación a los estudiantes que hayan aprobado la 
Fase Selectiva en el Plan de Estudios a extinguir”. Per tant, tots els estudiants/es que sol∙licitin 
el canvi de pla i tinguin la Fase Selectiva dels estudis de pla 94 superada tindran automàticament 
la Fase Inicial dels estudis de pla 2010 també superada. 

“Los créditos optativos obtenidos en el Plan de Estudios 1994  tendrán una equiparación con 
créditos optativos en el Plan de Estudios 2010, de acuerdo a lo siguiente: 

 Cada crédito optativo obtenido se equiparará a 0,8 créditos ECTS del nuevo Plan 

 el máximo de créditos a equiparar en el nuevo Plan es de 30 ECTS 

 el mínimo de créditos obtenidos para acceder a la equiparación en el nuevo Plan será de 
4,5 cr. 

 la  equiparación  de  créditos  en  el  nuevo  Plan  se  realizará  en  el  orden  siguiente: 
Primero: créditos optativos generales (máximo 15 ECTS) 

Segundo: créditos optativos de intensificación (máximo 15 ECTS) 

Los créditos de libre elección obtenidos en el Plan de Estudios 1994 podrán ser objeto de 
reconocimiento  de  créditos  optativos  en  el  nuevo  Plan,  a  criterio  de  la  Comisión  de 
Convalidaciones de la ETSAB.” 

Memoria para la solicitud de verificación del título universitario oficial de Graduado o 
Graduada en Arquitectura por la Universidad Politécnica de Cataluña 

 

El procediment de  reconeixement d’assignatures optatives o que no  tenen  correspondència 
directa entre els dos plans segons la taula d’equivalències serà traspassar aquestes assignatures 
amb  la mateixa denominació  i  amb el nombre de  crèdits  ECTS que els hi  correspon  a  cada 
assignatura i que com a norma general és: 
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1. Assignatures optatives de 4,5 crèdits tenen assignats 3 ECTS 

2. Assignatures optatives de 6 crèdits tenen assignats 4 ECTS 

Un cas concret és el de l’assignatura Construcció III de pla 94 (codi 11256) de 4,5 crèdits. Tenint 
en compte que ja existeix una assignatura obligatòria a pla 2010 amb la mateixa denominació i 
amb  l’objectiu  que  els  expedients  dels  estudiants  que  canvien  de  pla  no  continguin  dues 
assignatures  amb  la mateixa denominació, una obligatòria  i  l’altra optativa, es proposa que 
aquesta  l’assignatura de pla 94 sigui reconeguda a  l’expedient de pla 2010 per a tots aquells 
estudiants que la tenen aprovada al pla 94 sota les condicions següents: 

 Tipus d’assignatura: optativa 

 Denominació: Els materials en la construcció 

 ECTS: 3 ECTS 

 

3.2 Model de docència, d’avaluació i de matriculació 
Durant el curs 2015‐2016 s’oferirà dret a examen de totes les assignatures obligatòries de cinquè 

curs del pla 94 durant els dos semestres. Aquests exàmens es publicaran al calendari d’exàmens 

finals i coincidirà amb el període d’exàmens finals de primer i segon semestre segons consta al 

calendari acadèmic. En aquest sentit, els estudiants hauran de matricular a cada semestre les 

assignatures pendents i pagar la taxa corresponent segons fixa el Decret de Preus Públics per a 

les assignatures sense docència. 

Durant  aquest  mateix  curs,  els  estudiants  que  tinguin  pendents  crèdits  optatius  podran 

matricular i cursar les optatives ofertes pel Grau en Estudis d’Arquitectura. Excepcionalment, i 

només durant aquest curs, s’oferirà una assignatura optativa específica de pla 94, Tutoria PFC, 

per a aquells estudiants que no hagin superat encara l’assignatura optativa Aula PFC, tinguin fins 

a 4t totes les assignatures obligatòries aprovades i Projectes IX i X amb una qualificació numèrica 

superior  o  igual  a  5.  Aquesta  assignatura,  de  6  crèdits  i  3hores/setmana  durant  el  primer 

semestre, s’organitzarà en 6 grups per als estudiants que hagin cursat els Projectes IX i X en un 

Taller temàtic. Els estudiants que hagin cursat el Visiting Studio ETSAB podran cursar la Tutoria 

PFC del Taller temàtic Taller de projectes (professor responsable Eduard Bru). Els estudiants que 

hagin cursat els Projectes IX i X amb anterioritat al curs 2014‐2015 o en mobilitat podran accedir 

a un setè grup de Tutoria PFC, específic a tal efecte, per poder desenvolupar el seu projecte per 

lliure. 

Es  realitzarà  una matrícula  anual.  Els  i  les  estudiants/es  podran  realitzar  una  revisió  de  la 

matrícula de les assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte 

i que serà publicat amb anterioritat al web de l’Escola. 

Durant el curs 2015‐2016 s’inicia l’extinció del Projecte Final de Carrera en els termes que s’han 

descrit a l’apartat 3.1 Extinció del pla 94 d’aquest document. 

3.2.1 Model d’avaluació 
Totes les assignatures tindran, a més de l’avaluació continuada,  una avaluació final  en acabar 

cada semestre (a excepció de les assignatures amb docència anual que la tindran únicament en 

finalitzar el curs). En conseqüència, el professorat responsable de totes les assignatures haurà 

de lliurar les qualificacions finals en les dates previstes en el  calendari acadèmic i mitjançant el 

sistema informàtic a tal efecte. 

La normativa d’avaluació i permanència és la vigent fins al curs passat i es pot consultar a l’enllaç: 

Normatives 
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4. Planificació acadèmica estudis de grau 

4.1 Oferta d’assignatures i tribunals 
Assignatures troncals i obligatòries 

A partir de  l’encàrrec docent es defineixen el nombre de grups, els horaris,  la distribució per 

semestres i les capacitats que  s’impartiran.  

L’oferta definitiva és la que figura com Annex 1. 

Els  departaments  hauran  de  comunicar  l’assignació  de  professorat  a  les  corresponents 

assignatures  i  grups  per  tal  que  aquesta  informació  es  pugui  publicar  amb  antelació  a  la 

matrícula i sigui coneguda pels estudiants i les estudiantes. El nombre de professorat assignat a 

cada grup determinarà la capacitat de matrícula del grup. 

Assignatures optatives 

L’oferta definitiva, amb  les assignatures, crèdits, semestre  i nom del o  la responsable figuren 

com Annex 2. 

Tribunals TFG (GArqEtsaB), PFG(pla 2010) i PFC(pla 94) 

Els tribunals universitaris que avaluaran el TFG, PFG i PFC figuren com a Annex 3. 

4.2 Calendari acadèmic 
Les característiques del calendari acadèmic són les següents: 

 Primer semestre: estructura de 15 setmanes de docència, distribuïdes en 14 setmanes per 
a les assignatures en règim regular i 1 setmana per a les assignatures intensives.  

 Segon semestre: estructura de 15 setmanes de docència, distribuïdes en 14 setmanes per a 
les assignatures en règim regular i 1 setmana per a les  assignatures intensives.  

 Períodes de preparació d’exàmens i de revisió de les qualificacions en els dos semestres. 
 

La proposta de calendari figura com Annex 4. 

4.3 Horaris de les assignatures 
Es presenten els horaris de les assignatures troncals i obligatòries com a Annex 5. 

4.4 Calendari d’exàmens 
La proposta de calendari d’exàmens de primer i segon semestre figura com Annex 6. 

4.5 Calendari de matrícula 
 15 i 16 de juliol estudiantat de nou ingrés 1a preferència 
 27 i 28 de juliol estudiantat de nou ingrés reassignació 
 del 16 al 23 de juliol resta d’estudiantat 
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5. Màster Universitari en Arquitectura (MArqEtsaB) 

Aquest màster habilita per a l'exercici professional de l'arquitectura, i té com a objectiu principal 
aportar coneixements complementaris i avançats als ensenyaments rebuts en el Grau en Estudis 
d'Arquitectura, abastant i aprofundint en el projecte, la tecnologia i l'urbanisme, proporcionant 
una formació sòlida i multidisciplinar dins de la seva disciplina. 

La memòria de verificació del títol de Màster Universitari en Arquitectura va ser aprovada en el 
Consell  de  Govern  de  la  UPC,  celebrat  el  dia  11  de  novembre  de  2014,  acord  nombre 
210/2014 Web. AQU‐Catalunya va emetre, el 9 de febrer de 2015, el seu informe de "Avaluació 
de la sol∙licitud de verificació de títol oficial", en què es valorava favorablement la proposta de 
pla d'estudis del Màster Universitari en Arquitectura. 

El pla d'estudis del Màster Universitari en Arquitectura té un total de 60 ECTS, dels que 20 ECTS 

són obligatoris, 10 ECTS son crèdits optatius / inici a la investigació / pràctiques externes (6 ECTS) 

i 30 ECTS conformen el Projecte Fi de Carrera (Treball de Fi de Màster). 

El MArqETSAB, per facilitar que els estudiants assoleixin les competències bàsiques, generals, 
específiques i transversals establertes, s'organitza en tres nivells: 

 Els blocs, definits per  l'Ordre Ministerial EDU  / 2075/2010, de 29 de  juliol, és  a dir, el Bloc 
Projectual, el Bloc Tecnològic i el Projecte Fi de Carrera (Treball de Fi de Màster). A aquests se'ls 
afegeix el d'intensificació i recerca en arquitectura, com a bloc d'optativitat / inici a la recerca / 
pràctiques externes. Cada bloc es desenvolupa en matèries, i aquestes en assignatures. 

 Les matèries, entenent cadascuna com una unitat disciplinar de coneixement. 

 Les assignatures, definides com a unitats d'ensenyament‐aprenentatge constitutives d'una o 
més matèries, formalment estructurada i amb uns resultats d'aprenentatge i criteris d'avaluació 
explícits i coherents definits en les guies docents respectives. 

 

 

5.1 Normativa d’Avaluació de les assignatures 

Aquesta  normativa  desenvolupa  les  competències  que  la Normativa Acadèmica  de Màster 

Universitari  Web  atorga a l’escola, i els aspectes específics del pla d’estudis de la titulació de 

màster en Arquitectura. Aquesta normativa és d’aplicació general als/les estudiants d’aquesta 

BLOC MATÈRIA ASSIGNATURA

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 ECTS TIPUS SEM.

PROJECTUAL Teoria i  projectes  d'edificació i  urbanisme 12 Ob 1
COMPOSICIÓ

PROJECTES

URBANISME

Teoria i  projectes  d'edificació i  urbanisme 12 Ob 1

TECNOLÒGIC Sistemes tecnològics  i  estructurals  a l 'edificació 8 Ob 1
CONSTRUCCIÓ

ESTRUCTURA 

INSTAL∙LACIONS 

Sistemes  tecnològics  i  estructurals  a l 'edificació 8 Ob 1

Intensificació i  recerca a l 'arquitectura 10 Op 2

Assignatures optatives de 5 ECTS 5 Op 2

Pràctiques acadèmiques externes optatives 6 Op 1/2

Projecte Fi  Projecte Fi  de Carrera (TFM) 30 Ob 1/2

de Carrera (TFM) Projecte Fi  de Carrera (TFM) 30 Ob 1/2
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titulació i a totes les assignatures excepte el Projecte de Fi de Carrera que es regeix per la seva 
pròpia normativa. 

Per a cada assignatura, l'escola preveu dues convocatòries ordinàries: l'avaluació continuada i 
l'avaluació final. El mètode d'avaluació ha de garantir que el resultat final ha de tenir present 
tots els actes d'avaluació de l'assignatura amb les condicions següents:  

 Avaluació continuada 

En  finalitzar  el  període  lectiu,  el  professorat  de  l’assignatura  farà  públiques  les 
qualificacions obtingudes pels estudiants a l’avaluació continuada  

Com a norma general, els actes d'avaluació continuada es realitzaran dins l'horari lectiu 
de  l'assignatura.  Qualsevol  excepció  a  aquesta  norma,  haurà  de  ser  notificada  pel 
professorat responsable a la o el Cap d'Estudis, per tal que s'autoritzi i es faci la màxima 
difusió,  abans  del  període  de matriculació.  La/l'estudiant  que  s'hagi matriculat  amb 
algun  tipus d'incompatibilitat horària no pot  reclamar, per aquest  fet, ser avaluat en 
dates diferents a les previstes.  

 Examen final 

El pla docent de les assignatures preveu una prova final de caràcter global, de manera 
que la superació d’aquesta suposi la superació de l’assignatura.  

La qualificació mínima per superar qualsevol assignatura de la titulació és un 5 Aprovat. 

En  finalitzar  el període de  lliuraments  i proves  finals,  i en  les dates establertes  al  calendari 
acadèmic de  la  titulació, el professorat de  l’assignatura qualificarà els estudiants a  través de 
l’aplicació  informàtica  institucional  i  lliurarà  a  la  Secretaria  l’Informe  d’Avaluació  amb  les 
qualificacions descriptiva i numèrica dels estudiants matriculats, degudament signada, tenint en 
compte les normes establertes a l’apartat Avaluació de la Normativa de Màster Universitari de 
la UPC.  

Els/les estudiants tenen dret a conèixer el resultat de qualsevol acte d'avaluació en un termini 
màxim de dues setmanes des de la data de realització de la prova i s'ha de garantir un termini 
mínim d'una setmana entre  la data de publicació  i  la data de  realització de  l'avaluació  final. 
Aquest  termini  es  fixarà  en  el  calendari  acadèmic  de  l'ETSAB.  El  professorat  pot  afegir  les 
observacions que consideri oportunes amb l'objectiu d'assessorar els/les estudiants de cara a 
l'avaluació  final,  si  s'escau.  El  professorat  ha  d'establir  i  publicar,  el  dia  de  qualsevol  acte 
d'avaluació,  la data en què sortiran  les qualificacions  i el període de  revisió de  les mateixes, 
aprofitant els mitjans que es posin al seu abast per facilitar aquestes consultes per part dels/les 
estudiants.  

La/l'estudiant  té  dret  a  una  revisió  personalitzada  de  l'examen  complet  en  presència  del 
professor o professora que l'ha qualificat.  

L’escola farà públics els resultats de l’avaluació.  

El mètode d'avaluació d’una assignatura:  

 ha  de  preveure  que  la/l'estudiant  pugui  superar  l'assignatura  a  partir  de  l'avaluació 
continuada. En aquest cas, l'estudiant no té l'obligació de presentar‐se a l'avaluació final  

 ha de garantir que  l'avaluació final permeti al professorat fer una valoració general del 
procés d'aprenentatge dels/les estudiants de tal manera que pugui substituir, sempre que 
sigui  per  millorar,  la  qualificació  obtinguda  per  aquest  a  l'avaluació  continuada. 
La/l'estudiant  té el dret a presentar‐se a un examen d'avaluació  final sense necessitat 
d'haver realitzat els actes d'avaluació de l'avaluació continuada  
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 ha  de  garantir  que  la  qualificació  final  sigui  com  a mínim  la  qualificació  obtinguda  a 
l'avaluació continuada  

L'Escola  vetllarà  pel  correcte  funcionament  dels  processos  d'avaluació  de  les  assignatures  i 
arbitrarà els mecanismes necessaris per resoldre els possibles dubtes i/o conflictes que afectin 
als mateixos. Així mateix, l'Escola comunicarà l'incompliment o infracció d'aquesta normativa a 
la Comissió d'Avaluació del professorat, que prendrà les mesures oportunes i les comunicarà a 
les afectades i afectats.  

5.2 Normativa Projecte de Fi de Carrera 
El  Projecte  de  Fi  de  Carrera,  d’ara  en  endavant  PFC,  culmina  el  procés  d’aprenentatge 

desenvolupat  durant  el  programa  integrat  de  Grau  en  Estudis  d’Arquitectura  i  Màster 

Universitari  en Arquitectura.  Es  tracta  d’un moment  significatiu  dels  estudis,  que  permet  a 

l’estudiantat fer una recapitulació dels coneixements adquirits i verificar les seves interrelacions, 

demostrant que entén la disciplina de l’arquitectura com una realitat unitària però complexa. És 

el moment  on  l’estudiantat  haurà  de  posar  a  prova  la  seva  autonomia  com  a  projectista 

mostrant com entren en joc simultàniament l’entorn, el programa, el context social, la discussió 

dels usos, la creativitat, la tecnologia en totes les seves dimensions i el discurs argumental, al 

mateix temps que cal reconèixer les ambigüitats i arbitrarietats del procés projectual.  

L’escola  considera  que  el  PFC  és  un  element  determinant  del  currículum  acadèmic  de 

l’estudiantat i, per tant, ha dissenyat una assignatura on el treball dels equips docents implicats 

no quedi restringit a una simple activitat examinadora, sinó que s’orienti a potenciar la docència 

impartida al llarg dels estudis i, molt concretament, en les assignatures obligatòries del màster.  

L’estudiant haurà, doncs, d’elaborar, presentar i defensar, un cop obtinguts tots els crèdits del 

màster, un exercici original realitzat individualment, davant d’un tribunal. L’exercici consistirà 

en  un  projecte  integral  d’arquitectura  de  naturalesa  professional  on  se  sintetitzin  totes  les 

competències adquirides en la carrera, desenvolupat fins al punt de demostrar suficiència per 

determinar la completa execució de les obres d’edificació, amb compliment de la reglamentació 

tècnica i administrativa aplicable. 

Com a normal general, la temàtica del PFC serà proposada per l’equip docent de l’assignatura i 

estarà relacionada amb  la  línia d’intensificació que hagi escollit  l’estudiant: Teoria  i Projecte, 

Urbanisme, Paisatgisme i Gestió o Tecnologia de l’Arquitectura.  

En finalitzar el període lectiu de l’assignatura, l’equip docent haurà de redactar un informe en 

relació al projecte desenvolupat per l’estudiant i el lliurarà a la Secretaria de l’Escola durant el 

període  d’avaluació  final  de  les  assignatures  i  l’adjuntarà  a  la  documentació  del  PFC  de 

l’estudiant. El tribunal universitari que tingui designat l’estudiant haurà de tenir en consideració 

l’informe emès per  l’equip docent de  l’assignatura a  l’hora de decidir  la qualificació  final de 

l’estudiant. 

La documentació que constitueix un PFC ha de ser la necessària per manifestar clarament com 

es posen en relació aspectes tant determinats en un projecte com l’actitud respecte a la ciutat 

o  el  lloc,  la  seva  concepció  espacial,  el  sistema  estructural,  les  solucions  constructives  i  de 

condicionament  ambiental  i  instal∙lacions  així  com  l’elecció  dels materials  que  finalment  li 

atorgaran  la  seva  imatge  arquitectònica.  A  l’apartat  Documentació  d’aquesta  normativa 

s’especifiquen els documents tècnics que cal presentar. 

El director/a de l’escola serà el responsable de nomenar els tribunals universitaris que avaluaran 

el PFC. La seva composició haurà de ser presentada i aprovada per Junta d’Escola. Com a mínim, 
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i en funció del nombre d’estudiants que estiguin cursant cada intensificació, hi haurà un tribunal 

per a cada línia i tindrà la composició següent: 

1. President/a: Catedràtic/a o professor/a titular o agregat/da  

2. Vocal 1r: professor/a de l’escola 

3. Vocal 2n: professor/a d’un departament diferent al vocal 1r 

4. Vocal 3r (actua com a secretari/a): professor/a de l’escola 

5. Vocal 4rt: arquitecte/a o professor/a extern convidat per la direcció de l’escola 

 Els membres del tribunal han de complir les característiques següents: 

 El president/a i els vocals 1r, 2n i 3r pertanyen al professorat de l’ETSAB 

 Com a mínim un i com a màxim dos dels membres de tribunal han de provenir de 

l’equip docent que ha impartit l’assignatura PFC en la intensificació corresponent 

 És  preferible  que  el  vocal  4rt  tingui  o  hagi  tingut  alguna  experiència  docent 

universitària. 

 Excepcionalment,  es  podrà  constituir  el  tribunal  sense  el  vocal  3r  (amb  quatre 

membres), de manera que el vocal 2n passaria a assumir les funcions de secretari. 

L’estudiant matricularà el PFC a l’inici del curs i el desenvoluparà durant tot el curs acadèmic. 
Abans  de  realitzar  la  matrícula,  la  Secretaria  de  l’Escola  inscriurà  el  projecte  a  la  línia 
d’intensificació que l’estudiant hagi sol∙licitat durant el procés d’admissió. En cas que existeixi 
més d'un tribunal d'avaluació per intensificació, l'estudiant/a podrà escollir tribunal indicant fins 
a tres opcions, si s’escau. Aquesta informació s’haurà de complimentar en el moment que fixi la 
Secretaria  de  l’escola.  Les  sol∙licituds  es  repartiran  tenint  en  compte  les  places  ofertades  i 
tindran preferència en  l'elecció del  tribunal els estudiants  repetidors. L’estudiant/a haurà de 
facilitar el títol del seu projecte un cop el tingui consensuat amb l’equip docent de l’assignatura. 
Com a molt tard, el títol del projecte haurà de constar a la inscripció del projecte abans de la 
data de dipòsit del projecte que fixi la Secretaria de l’escola. 

L’estudiant/a podrà presentar  i defensar el PFC un cop superats  tots els crèdits  restants del 

màster.  En  cas  contrari,  l’estudiant/a  haurà  de  tornar  a  matricular  el  PFC.  El  període  de 

presentació de PFC serà aprovat per Junta d’Escola i publicat al calendari acadèmic de cada curs. 

La  Secretaria  de  l’escola  fixarà  el  calendari  definitiu  tot  respectant  el  període  aprovat  i  el 

publicarà juntament amb les dates de dipòsit del PFC. 

Si l’estudiant/a compleix les condicions per presentar el PFC, però finalment no es presenta a la 
defensa del projecte podrà  accedir  a  la  convocatòria extraordinària prevista  a  la Normativa 
Acadèmica de Màster Universitari (NAMU) tot pagant les taxes que indica la mateixa normativa. 
Aquesta  convocatòria no pot anar més enllà del 31 d’octubre per a PFC defensats al  segon 
semestre, com és el cas del màster. Si en aquesta convocatòria extraordinària no es presenta o 
no el supera l’haurà de tornar a matricular. 

La normativa acadèmica de la UPC, en relació a la custòdia dels documents d’avaluació, defineix 
les memòries de projectes de fi de màster com a documents de conservació permanent. És per 
aquest motiu que serà obligatori per a tot l’estudiantat lliurar a la Secretaria un exemplar del 
projecte en les dates que es fixin a tal efecte per a cada convocatòria. El lliurament del projecte 
a Secretaria és requisit indispensable per poder realitzar la defensa del PFC. 

L'estudiant  té dret a sol∙licitar una  revisió de  la qualificació obtinguda al PFC. En aquest cas, 
haurà de presentar una sol∙licitud raonada al director/a de l’escola en un termini màxim de 7 
dies  comptats  des  de  la  data  de  publicació  de  l'acta  de  PFC  i  lliurar  tota  la  documentació 
presentada a la defensa a la Secretaria. El director/a, o la persona amb qui delegui, convocarà 
un tribunal extraordinari de revisió a la què també assistirà el president/a del tribunal afectat. 
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El  tribunal donarà opció a què  l'estudiant/a pugui explicar el  seu projecte. La  resolució  serà 
comunicada a l'estudiant en un termini màxim de 7 dies des de la data de la revisió. 

Per  tal  de  poder  preservar  els  millors  PFC  de  l'ETSAB  i  fer‐los  accessibles  i  disponibles 
permanentment a l'estudiantat per a la seva consulta, es crearà la col∙lecció de PFC digitals de 
l'escola, dins del Dipòsit de Treballs Acadèmics de la UPC. 

Els estudiants/tes que assoleixin la qualificació d'excel∙lent al seu PFC hauran de dipositar una 
còpia  digital  del  seu  projecte  a  la  biblioteca  de  l'escola,  acompanyada  de  la  corresponent 
autorització.  Aquest  tràmit  es  realitzarà  en  el  moment  de  sol∙licitud  del  títol  de  Màster 
Universitari en Arquitectura. 

Documentació 

Documents mínims per al lliurament final del PFC. 

Memòria, fent referència a: 

 Lloc. 

 Programa. 

 Procés de projectació. 

 Relació del projecte amb la seva execució material. 

 Criteris de les estructures i instal∙lacions, amb predimensionat. 

 Guió de l'explicació oral pública que efectuarà l'estudiantat. 

Plànols: 

 De situació i emplaçament amb topografia (si és el cas), i les dades necessàries per 
entendre el lloc abans i després del projecte. 

 Plantes (totes incloent coberta), seccions i alçats (tots). Cal justificar les escales que 
s'escullin. 

 Plànols de fonaments, estructures i instal∙lacions, amb predimensionat. 

 Una secció constructiva general a 1/20 (excepte casos que no sigui pertinent). 

 Detalls (escala habitual 1/5). 

 Maquetes i/o perspectiva. 

 

Dipòsit de PFC 

L’estudiant/a haurà de dipositar a la Secretaria de l’escola abans de la defensa del PFC, i en els 
terminis que s’estableixin, la documentació següent:  

 El  projecte  haurà  de  tenir  format  reduït  a  DIN  A3  i  els  fulls  hauran  d’estar 
degudament numerats i enquadernats. 

 S’haurà d’acompanyar de la següent declaració PDF, signada per l’autor o autora del 
projecte, que s’inclourà a la memòria enquadernada com a full número 1. 

 A  la  portada  hi  haurà  de  constar  clarament  les  dades  de  l’estudiant,  tribunal  i 
projecte. 

 S’hauran  d’incloure  fotografies  descriptives  de  les  maquetes  en  cas  que  se’n 
presentessin. 

El lliurament de la memòria a Secretaria és requisit indispensable per poder presentar el PFC. 

5.3 Normativa ordre de matrícula 
El Màster Universitari en Arquitectura (MArqEtsaB) està obert a estudiantat que ha obtingut el 

Grau  en  Estudis  d’Arquitectura  o  denominació  similar  segons  l’Ordre  Ministerial 

EDU/2075/2010, de 29 de juliol. 
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Tenint en compte que el Grau en Estudis d'Arquitectura (pla 2014) i el Màster Universitari en 

Arquitectura  s'han  dissenyat  com  un  programa  d'estudis  integrat,  i  per  tant,  hi  ha  una 

correspondència entre el pla d'estudis de grau esmentat i el màster que es proposa, és interès 

de  l'ETSAB permetre que els graduats en Estudis d'Arquitectura (pla 2014) per  la UPC puguin 

continuar  la  seva  formació en el Màster Universitari en Arquitectura per  la UPC en el propi 

centre. Alhora, per la tradicional vocació internacional de l'escola i les múltiples relacions amb 

altres centres d'ensenyament de l'Arquitectura, també es vol facilitar la possibilitat d'admissió 

d'estudiants d’altres universitats que, complint els requisits d'accés, així ho sol∙licitin. 

Ambdues  condicions  fan  preveure  un  elevat  nombre  de  sol∙licituds  d’accés  al màster  quan 

aquest estigui en el seu funcionament regular. 

Tot preveient aquesta situació, aquesta normativa regula l’accés a la matrícula, un cop finalitzat 

el procés d’admissió, i defineix l’ordre de matrícula. Segons consta a la memòria de verificació 

del Màster Universitari  en Arquitectura  la  priorització  d’accés  al màster  es  basarà  en  dues 

variables: 

1. Nota final de l’expedient d’accés ponderada en un 60% 

2. Nota del portfoli presentat pel candidat ponderada en un 40% 

L’ordre  de matrícula  es  definirà  segons  ordre  decreixent  de  la  nota  d’accés  resultant  de  la 

ponderació descrita als punts 1  i 2. Els estudiants repetidors seran ordenats també segons  la 

nota amb què van accedir als estudis. 

5.4 Normativa de permanència 
La normativa de permanència (punt 6 de la Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris de 

la UPC) aprovada pel Consell Social en data 11 de juny de 2013 determina al seu preàmbul que 

“La Universitat té l’obligació de vetllar per la utilització racional dels recursos que la societat hi 

destina, la responsabilitat de garantir un nivell adequat de qualificació dels titulats i titulades i 

l’exigència, que  com a  servei públic ha de  satisfer, d’assegurar  l’accés del nombre més gran 

possible  d’estudiants.  La  Universitat  ha  d’establir  els  instruments  perquè  puguin  assolir  un 

rendiment adequat i els ha d’exigir una dedicació suficient i un aprofitament responsable dels 

mitjans que s’han posat a la seva disposició.” 

En aquest sentit, l’escola creu oportú aplicar un rendiment mínim de primer any de 15 ECTS. Els 

estudiants  afectats poden  justificar  raonadament, en el  termini establert  a  tal efecte,  la no 

aplicació  d’aquest  rendiment mínim.  En  aquest  cas,  i  si  l’escola  admet  les  justificacions  de 

l’estudiant,  la  resolució vindrà acompanyada del nou  termini màxim on  l’estudiant haurà de 

satisfer el mínim de crèdits de 15 ECTS. 

En cas de desvinculació, i tal com determina la mateixa normativa de permanència “l’estudiant 

exclòs d’uns estudis de màster universitari pot tornar a aquests estudis, un cop han transcorregut 

dos anys des del moment de la desvinculació, si obté l'autorització prèvia del rector o rectora i si 

hi torna a tenir una plaça assignada.” 

5.5 Normativa de reconeixement d’assignatures 
El reconeixement d'assignatures als estudis de Màster Universitari en Arquitectura a l'ETSAB es 

regeix pel que estableix la Normativa Acadèmica dels estudis de Màster Universitari de la UPC i 

el seu marc de referència. 

“D’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, 

de 2 de juliol, mitjançant el qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials, s’entén per 
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reconeixement l’acceptació del centre docent o l´institut universitari de recerca dels crèdits que, 

havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, són computats a l’efecte de l’obtenció del 

títol de màster universitari. Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel 

que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre 

assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.” 

En dita normativa es regula que el Projecte de Fi de Carrera, tal i com estableix el Reial Decret 

861/2010,  no  serà  reconegut  en  cap  cas,  i,  en  conseqüència,  l’estudiant  ha  de matricular  i 

superar els crèdits corresponents definits al pla d’estudis. 

Els criteris d’aplicació general són els que es detallen a continuació: 

 Els reconeixements es faran sempre a partir d’assignatures cursades als estudis d’origen, 

mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament. 

 Quan els estudis de procedència són oficials, els reconeixements conservaran la qualificació 

obtinguda als estudis d’origen i computaran a efectes del barem de l’expedient acadèmic. 

 No es podran realitzar reconeixements en un programa de màster universitari de crèdits 

cursats en uns estudis de grau o de primer cicle, si aquest pertany a  l’anterior ordenació 

d’estudis, ni de crèdits obtinguts com a assignatures de lliure elecció cursades en el marc 

d’uns estudis de primer, segon o primer y segon cicle. 

 Amb independència del nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement, per tenir 

dret a l’expedició del títol de màster de la UPC s’han d’haver matriculat i superat un mínim 

d’ECTS, on no s’inclouen crèdits reconeguts o convalidats d’altres titulacions d’origen oficials 

o pròpies, ni el reconeixement per experiència laboral o professional acreditada. El mínim 

de crèdits a superar en el cas de màsters de 60 ECTS és el 70% dels crèdits de la titulació, i, 

per tant, en aquest màster, el nombre màxim de crèdits a reconèixer és de 18 ECTS (inclou 

el reconeixement per experiència laboral i professional). 

 El  reconeixement  tindrà  els  efectes  econòmics  que  fixi  anualment  el  decret  pel  qual 

s’estableixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques 

catalanes. 

TERMINIS: 

La sol∙licitud es podrà presentar al llarg dels mesos de juny, juliol i fins al 4 de setembre (o data 
que fixi el calendari acadèmic de la UPC per als plans d’estudis amb matrícula anual). 

 

PROCEDIMENT: 
 

 Presentar una sol∙licitud a través d'e‐secretaria (Tràmits / Altres tràmits). 

 Abonar  a  través  d'e‐secretaria  (Tràmits  /  Certificats  /  Acadèmics  /  Sol∙licitud  d'estudi  de 
convalidacions) la taxa d'estudi de reconeixements i convalidacions prevista al decret pel qual 
es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques catalanes 
aprovat per la Generalitat de Catalunya. 

 Lliurar a Secretaria els documents següents: 

1. Certificació acadèmica personal 

2. Pla d'estudis i programes de les assignatures publicats pel centre d'origen. 

3. Annex a  la sol∙licitud  indicant  les assignatures que es volen reconèixer  i  la  informació 
dels estudis d’origen.  
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En el cas que els estudis s'hagin realitzat en un centre estranger, els documents hauran d'anar 
acompanyats d'una traducció oficial al català o al castellà, i ser degudament legalitzats per via 
diplomàtica si s'escau. 

La Comissió de Reconeixements i Convalidacions de l'ETSAB emetrà una resolució condicional 
que posteriorment haurà de ser ratificada per la Comissió de Convalidacions de la UPC. 

Les  assignatures  reconegudes  es  matricularan  en  el  següent  període  de  matrícula  que 
s'estableixi a l'ETSAB. El preu dels crèdits en aquest cas està fixat pel decret abans esmentat. 

En  cas  que  es  reconeguin  assignatures  ja  matriculades  caldrà  posar‐se  en  contacte  amb 
Secretaria per a realitzar la modificació de la matrícula corresponent i tramitar la sol∙licitud de 
devolució de preus públics, si s'escau. 

Si s'amplien els estudis d'origen i es desitja sol∙licitar més reconeixements en cursos posteriors, 
caldrà seguir novament el procediment anterior (inclòs el pagament de la taxa). 

5.6 Normativa de reconeixement de crèdits optatius 
La Normativa Acadèmica de Màster Universitari, d’ara en endavant NAMU, preveu en el seu 

punt 4.1.3 Reconeixement de crèdits per experiència  laboral  i professional que únicament es 

reconeixeran crèdits per aquest concepte en els plans d’estudis  que contemplin la realització 

de pràctiques externes amb caràcter obligatori o optatiu. A la “Memòria per a la sol∙licitud de 

verificació del títol universitari oficial de Màster Universitari en Arquitectura per la Universitat 

Politècnica de Catalunya” s’estableix en 6 ECTS el nombre de crèdits optatius que els estudiants 

poden obtenir mitjançant la realització de pràctiques acadèmiques externes.  

Els crèdits reconeguts per aquest concepte junt amb el reconeixement d’assignatures no podrà 

superar en cap cas els 18 ECTS, tot tenint en compte que el nombre mínim de crèdits que un 

estudiant ha de cursar en un màster universitari de 60 ECTS correspon al 70% (42 ECTS) dels 

crèdits totals de la titulació, segons estableix la NAMU. 

L’estudiant podrà obtenir aquests crèdits mitjançant dues vies: 

1. La  realització  d’una  practica  acadèmica  externa  curricular,  mitjançant  Conveni  de 

Cooperació  Educativa  o  equivalent,  segons  el  marc  de  la  Normativa  de  pràctiques 

acadèmiques externes de la UPC 

2. El  reconeixement de  crèdits per experiència  laboral  i professional,  segons el marc de  la 

NAMU 

En  ambdós  casos,  només  es  consideraran  aquelles  pràctiques  que  estiguin  directament 

relacionades amb les competències i coneixements adquirits en la titulació de màster, quedant 

excloses, per tant, les tasques de suport administratiu i de suport a la docència realitzades a la 

pròpia Universitat, així com qualsevol activitat que no estigui inclosa al marc normatiu. 

Els 6 crèdits obtinguts per aquest concepte s’assignaran segon els casos: 

 Per un mínim de 180 hores  realitzades en una practica acadèmica externa curricular 

mitjançant Conveni de Cooperació Educativa o  equivalent. 

Es podrà sol∙licitar el reconeixement quan una única pràctica acadèmica assoleixi el nombre 
mínim  d’hores  establert.  (No  es  pot  acumular/sumar  hores  realitzades  en  pràctiques 
diferents). 

Segons la normativa de pràctiques acadèmiques externes, les pràctiques curriculars tenen 
la  mateixa  consideració  que  una  assignatura  i,  per  tant,  tindran  assignat  professorat 
responsable, que farà les funcions del tutor/a acadèmic, i que avaluarà la pràctica amb una 
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qualificació numèrica i descriptiva a partir de l’informe de l’estudiant/a i del tutor de l’entitat 
col∙laboradora.  Aquesta  qualificació  serà  incorporada  a  l’expedient  de  l’estudiant/a,  i 
computarà a tots els efectes en la seva nota mitjana. 

 Per un mínim de 800 hores reconegudes per experiència laboral i professional 

Els reconeixements per experiència  laboral  i professional s’incorporaran a  l’expedient de 
l’estudiant  mitjançant  resolució  de  la  Comissió  de  Convalidacions  de  l’Escola  i  previ 
pagament de les taxes que fixi el Decret de Preus Públics. Segons la normativa de màster, 
aquest tipus de reconeixement no incorporen qualificació i, per tant, no computen a efectes 
de la baremació de l’expedient ni de la seva nota mitjana. 

En aquest darrer cas, la Comissió de Convalidacions de l’escola valorarà si l’experiència laboral i 

professional  que  acredita  l’estudiant  està  relacionada  amb  les  competències  inherents  a  la 

titulació. L’estudiant haurà d’aportar la documentació següent: 

1. Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l’estudiant amb l’empresa 

2. Document emès per l’empresa que acrediti les tasques realitzades i el període en què 

s’han realitzat 

3. En  el  cas  que  el  propi  estudiant  sigui  responsable  de  l’empresa,  haurà  d’aportar  la 

certificació de treballador autònom així com qualsevol altre informe que l’escola sol∙liciti 

En cap cas es reconeixerà  l’experiència professional si prèviament  ja s’hagués reconegut a  la 

titulació de grau. 

Procediment 

Sol∙licitud de matrícula de crèdits per pràctiques acadèmiques externes curriculars realitzades 
mitjançant Conveni de Cooperació Educativa o equivalent 

1. L’estudiant  haurà  de  sol∙licitar  que  la  pràctica  acadèmica  externa  a  realitzar  tingui 
consideració de pràctica curricular abans del seu inici, en el moment de tramitar el conveni 
de  cooperació  educativa  corresponent  a  l’Oficina  de  Cooperació  Educativa  ETSAB, 

mitjançant els formularis indicats Enllaç. 

 

2. Un cop autoritzada la pràctica acadèmica externa com a pràctica curricular, la Secretaria de 
l’Escola matricularà d’ofici els crèdits sota el concepte "Pràctiques en empresa" i l’estudiant 
haurà de realitzar el pagament del 100% dels crèdits segons fixi el Decret de Preus Públics 
d’aquell curs acadèmic. 

 
La renúncia o la modificació de les condicions de la pràctica curricular per part de l’estudiant 
no donaran dret a l’anul∙lació de la matrícula ni a l’exempció del pagament de la mateixa, 
que serà qualificada com NP o suspens d’acord amb la valoració del tutor/a acadèmic/a. 

 

3. Un cop finalitzada  la pràctica acadèmica curricular  i a partir de  la data de finalització del 
Conveni,  l’estudiant  tindrà un  termini de dos mesos per  lliurar a  l’Oficina de Cooperació 

Educativa  el  dossier  final  Enllaç  que  avaluarà  el  seu  tutor/a  acadèmic/a  designat  per 

l’escola. 

 

4. La Secretaria de  l’Escola, un  cop hagi estat avaluada  la pràctica, procedirà a  introduir  la 
qualificació final. 
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5. En  el  cas  d’altres modalitats  de  pràctica  acadèmica  externa  CURRICULAR  gestionada  i 
tutelada  per  l’ETSAB  que  no  es  formalitzi  via  Conveni  de  Cooperació  Educativa,  el 
procediment és equivalent però la documentació serà la corresponent a la modalitat de la 
pràctica. (p.ex. estades Erasmus+ SMT Pràctiques en empresa) 

 

Sol∙licitud de reconeixement de crèdits optatius per experiència laboral i professional 

L’estudiant haurà de sol∙licitar el reconeixement a la Secretaria de l'Escola segons el calendari 
següent: 

1. Primer semestre: Entre l'1 i el 30 de novembre. 

2. Segon semestre: Entre l'1 i el 31 de març. 

Com a norma general, fora d'aquests terminis no s'acceptarà cap sol∙licitud de reconeixement. 

1. Les sol∙licituds s'hauran de presentar per e‐secretaria a través de l’opció “Reconeixement 
de crèdits” i paral∙lelament caldrà aportar a la Secretaria original i fotocòpia dels documents 
justificatius següents: 

a. Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l’estudiant amb l’empresa. 

b. Document emès per l’empresa que acrediti les tasques dutes a terme per la persona 
interessada així com el període en què les ha dut a terme. 

c. En el cas que el propi estudiant sigui el responsable de l’empresa, haurà d’aportar 
la certificació de treballador autònom així com qualsevol altre informe que el centre 
sol∙liciti. 

2. La  Comissió  de  Convalidacions  avaluarà  la  documentació  presentada  durant  la  segona 
quinzena de desembre per les sol∙licituds del primer semestre i durant la segona quinzena 
del mes d’abril per les sol∙licituds del segon semestre. 

3. La resolució també es podrà consultar per e‐secretaria des d'on també es pot  imprimir el 
document  per  realitzar  el  pagament  si  s'escau.  Un  cop  l'entitat  bancària  confirmi  el 
pagament, els crèdits s'incorporaran directament a l'expedient. No cal retornar el resguard 
de pagament a Secretaria. Els reconeixements impagats seran anul∙lats a la fi de cada curs 
acadèmic, i caldrà tornar a sol∙licitar‐los. 

5.7 Model de docència, avaluació i matrícula 
La docència de  les assignatures obligatòries s’ofereix al primer semestre  i  la docència de  les 

assignatures  optatives  s’ofereix  al  segon  semestre,  exclusivament.  En  canvi,  els  estudiants 

desenvoluparan el Projecte Fi de Carrera (PFC) durant tot el curs amb una càrrega lectiva de 10 

ECTS al primer semestre  i 20 ECTS al segon. L’estudiant podrà obtenir crèdits per pràctiques 

acadèmiques  externes  curriculars  en  els  dos  semestres  així  com  per  experiència  laboral  i 

professional acreditada. La presentació i defensa del PFC es realitzarà al finalitzar el curs segons 

consta al calendari acadèmic. 

Es  realitzarà  una matrícula  anual.  Els  i  les  estudiants/es  podran  realitzar  una  revisió  de  la 

matrícula de les assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte 

i  que  serà  publicat  amb  anterioritat  al  web  de  l’Escola  (donarà  dret  a  modificar  alguna 

assignatura optativa de segon semestre). 

5.7.1 Model d’avaluació 
Totes les assignatures tindran, a més de l’avaluació continuada,  una avaluació final  en acabar 

cada semestre (a excepció del PFC que es regula per la seva pròpia normativa). En conseqüència, 

el professorat responsable de totes les assignatures haurà de lliurar les qualificacions finals en 

les dates previstes en el  calendari acadèmic i mitjançant el sistema informàtic a tal efecte. 
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La normativa d’avaluació i permanència es pot consultar en els apartats corresponents d’aquest 

mateix  document  (5.1  Normativa  d’avaluació  de  les  assignatures  i  5.4  Normativa  de 

permanència). 

5.8 Programa docent 
El programa de les assignatures obligatòries i optatives del màster habilitant es presenta com 

Annex 7. 

6. Planificació acadèmica estudis de màster habilitant 

6.1 Oferta d’assignatures i tribunals 
Assignatures troncals i obligatòries 

A partir de  l’encàrrec docent es defineixen el nombre de grups, els horaris,  la distribució per 

semestres i les capacitats que  s’impartiran.  

L’oferta definitiva és la que figura com Annex 8. 

Els  departaments  hauran  de  comunicar  l’assignació  de  professorat  a  les  corresponents 

assignatures  i  grups  per  tal  que  aquesta  informació  es  pugui  publicar  amb  antelació  a  la 

matrícula i sigui coneguda pels estudiants i les estudiantes. El nombre de professorat assignat a 

cada grup determinarà la capacitat de matrícula del grup. 

Assignatures optatives 

L’oferta definitiva, amb les assignatures, crèdits, horaris i nom del o la responsable figuren com 

Annex 9. 

Tribunals PFC 

Els tribunals universitaris que avaluaran el PFC figuren com a Annex 10. 

6.2 Calendari acadèmic 
Les característiques del calendari acadèmic són les següents: 

 Primer semestre: estructura de 12 setmanes de docència, distribuïdes en tres blocs de 3 
setmanes d’un tipus d’horari més 1 setmana d’un horari diferent.  

 Segon semestre: estructura de 15 setmanes de docència 
 Períodes de preparació d’exàmens i de revisió de les qualificacions en els dos semestres. 
 

La proposta de calendari figura com Annex 11. 

6.3 Horaris de les assignatures 
Es presenten els horaris de les assignatures troncals i obligatòries com a Annex 12. 

6.4 Calendari d’exàmens 
La proposta de calendari d’exàmens de primer i segon semestre figura com Annex 13. 

6.5 Calendari de matrícula 
Del 21 al 23 de setembre 
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7. Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura‐

Barcelona (MBArch) 

El Màster Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura‐Barcelona MBArch sorgeix de la fusió 
de 6 màsters existents a l'ETSAB fins al 2014, amb desenvolupaments i càrregues docents molt 
dispars,  amb  l'objectiu  de  crear  un  nou màster  integrat  de major  projecció  internacional  i 
prestigi, amb itineraris en anglès i noves especialitats que complementen l'oferta alhora que es 
reordenen els abans esmentats màsters. 

El seu  interès acadèmic  rau en que sota un mateix organigrama comú es  facilita  l'intercanvi 
d'estudiants en determinades fases dels seus estudis, propiciant itineraris més flexibles, doble 
especialitat, etc., alhora que es generen sinergies entre les diferents línies, evitant duplicitats en 
algunes matèries. Tot això amb  l'objectiu de donar  lloc a un màster de major rellevància que 
reculli  la manera  singular  i  integrada  d'entendre  l'estudi,  l'especialització,  la  innovació  i  la 
recerca de l'arquitectura a l'ETSAB‐UPC. 

Com a segona característica es vol destacar el fet d'incorporar la paraula Barcelona al títol com 
a manifestació de la importància i l'impacte mundial de l'urbanisme i l'arquitectura d'aquesta 
ciutat  i dels seus ensenyaments a  les Escoles d'Arquitectura de Barcelona de  la UPC. Això no 
implica que aquest sigui el tema d'estudi central, excepte en la fase comuna del màster, ja que 
s'estaria anant en contra del tarannà cosmopolita i universal de Barcelona, sinó que es pretén, 
des d'una perspectiva local posar a l'abast dels nostres estudiants el estat de l'art a nivell mundial 
dels  coneixements més  actuals,  de  la  innovació  i  la  recerca  en  el  camp  de  l'arquitectura, 
l'urbanisme, les Humanitats i la Tecnologia, sota un prisma integrador que els reuneixi, analitzi, 
sintetitzi i els faci arribar als estudiants a través dels ensenyaments i experiències de docents 
erudits, com un continu de coneixements que els aporti una visió global i alhora especialitzada. 
Aquí rau el seu interès científic i professional, ja que permet combinar la recerca amb la pràctica 
projectual,  amb  la  l’especialització  interdisciplinària,  obrint  noves  expectatives  i  territoris 
d'estudi originals. 

A més a més aprofita el millor de l’opció metodològica de cada especialitat i permet integrar‐les 
en un únic marc però sense renunciar a complementar la formació de professionals que siguin 
capaços d'exercir una especialitat de  forma operativa, augmentant al mateix  temps els seus 
coneixements  tecnològics,  teòrics,  etc.  específics de  cada  línia  i  la  capacitat  de  comprensió 
global i sintètica dels diversos agents o elements integrants del procés de creació arquitectònic. 

Tot això es concreta en les següents línies d'especialització: 

 GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA. Té com a objectiu fomentar la recerca 
en el camp de la planificació i la gestió de la ciutat i del territori. 

 URBANISME. Té  com  a objectiu principal  formar  investigadors  altament qualificats en el 
camp de la recerca urbanística. 

 PROJECTE. PROCÉS  I PROGRAMACIÓ. Té com a objectiu principal formar en  les tècniques 
d'investigació sobre la teoria i la pràctica del projecte. 

 TEORIA, HISTÒRIA  I CULTURA.  Té  com  a objectiu  incrementar  el domini d'aquest  àmbit 
general, proporcionant l’especialització necessària per a l'exercici professional en institucions 
culturals  i  facilitant  les bases per al desenvolupament posterior de  tesis doctorals  i en  la 
recerca històrica i teòrica de l'arquitectura. 

 ARQUITECTURA,  ENERGIA  I  MEDI  AMBIENT.  Té  com  a  objectiu  l'adquisició  i  el 
desenvolupament  de  la  capacitat  i  l'habilitat  investigadores  en  els  àmbits  de  l'avaluació 
energètica  de  l'arquitectura  i  de  les  estructures  urbanes,  la  valoració mediambiental  de 
projectes arquitectònics  i urbanístics,  i  l'aplicació de  les  tècniques naturals  i artificials de 
condicionament ambiental. 
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 ESTRUCTURES A  L'ARQUITECTURA.  Té  com  a  objectiu  impartir  coneixements  que  siguin 
d'aplicació per al desenvolupament de tasques d'anàlisi, de projecte i de recerca en l'àmbit 
de les estructures arquitectòniques. 

 INNOVACIÓ TECNOLÒGICA A L'ARQUITECTURA. Té com a objectiu formar especialistes en 
l'àmbit, amb els coneixements avançats i les habilitats tècniques suficients per aplicar‐los en 
el projecte i treballar en equips de recerca i innovació. 

 RESTAURACIÓ  I  REHABILITACIÓ  ARQUITECTÒNICA.  Té  com  a  objectiu  impartir 
coneixements que siguin d'aplicació per al desenvolupament de tasques d'anàlisi, de projecte 
i de recerca en els àmbits de la rehabilitació i la restauració arquitectònica. 

 PROJECTE  CONTEMPORANI  /  CONTEMPORARY  PROJECT.  Part  de  la  premissa  de  que 
Barcelona  és  part  de  l'avantguarda  del  disseny  arquitectònic  i  urbà  a  nivell mundial.  La 
qualitat dels projectes i la relació dels mateixos amb el context cultural i entorn geogràfic on 
s'insereix en qualsevol de les seves múltiples escales d'actuació així com la materialitat amb 
què es precisen els projectes, tal com s'entén des de la pràctica professional i la docència a 
l'Escola de Barcelona. Aquesta línia d'especialitat s'impartirà íntegrament i exclusivament en 
anglès. 

 

 

7.1 Normativa de matrícula 

La normativa següent desenvolupa i complementa el marc general de la Normativa Acadèmica 
dels Màsters Universitaris de la UPC aprovada pel Consell de Govern, acord 90/2015 de data 5 
de  maig  de  2015.  Amb  aquesta  normativa  l'òrgan  responsable  del  màster  intenta  donar 
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coherència a l'itinerari curricular de les estudiantes i estudiants que inicien aquests nous estudis 
per tal de millorar el seu rendiment. 

Aquesta  normativa  serà  d'aplicació  a  totes  les  estudiantes  i  estudiants  que  inicien  els  seus 
estudis a partir del curs 2015‐2016 i serà revisada per l'òrgan responsable del màster cada any. 

Matrícula 

El pla d’estudis del MBArch consta de 15 ECTS en assignatures obligatòries comunes, 30 ECTS en 
assignatures optatives de línia d’especialització i 15 ECTS en el Treball de Fi de Màster (TFM). 

En base a aquesta estructura, existeixen tres modalitats per cursar el màster: 

1. Possibilitat de cursar el màster amb especialitat. En aquest cas,  l’estudiant haurà de 
superar un mínim de 25 ECTS d’una línia i un màxim de 30 ECTS d’aquesta mateixa línia 

2. Possibilitat  de  cursar  el  màster  sense  especialitat,  amb  un  itinerari  flexible  i 
personalitzat, que  l’estudiant  i el seu  tutor/a consensuaran. En aquest cas,  l’itinerari 
haurà d’estar composat per assignatures, els crèdits de les quals han de comprendre un 
mínim de 15 ECTS d’una mateixa línia. En cap cas, l’itinerari cursat podrà arribar a 25 
ECTS d’assignatures de la mateixa línia. 

3. Possibilitat de cursar el màster amb doble especialització, definides al inici dels estudis. 
En aquest cas, l’estudiant haurà de superar un mínim de 25 ECTS de cadascuna de les 
línies d’especialitat triades i un màxim de 30 ECTS/línia. 

En els tres casos anteriorment descrits, l’estudiant haurà d’indicar la seva opció en el moment 
de la preinscripció al màster i abans de la matrícula, que en tots tres casos es farà anualment. És 
a dir, al  inici del  curs acadèmic  l’estudiant matricularà  totes  les assignatures que  cursarà al 
primer  i al segon semestre del curs. L’Escola obrirà un període específic on  l’estudiant podrà 
modificar  la  seva matrícula  de  segon  semestre  abans  del  inici  de  la  docència  d’aquest.  Els 
estudiants que hagin triat doble especialització podran, per una única vegada, i durant aquest 
mateix període, sol∙licitar cursar una altra línia d’especialització o bé passar a fer una única línia 
d’especialitat. Aquests casos seran resolts per la Comissió Acadèmica del Màster que tindrà en 
consideració  l’informe  del  tutor/a  de  l’estudiant.  En  cap  cas,  es  podrà  triar  cursar  doble 
especialització un cop matriculat i cursat el TFM. 

L’estudiantat pot matricular el màster a dedicació completa o parcial. En cada cas, la matrícula 
haurà de contemplar l’itinerari següent: 

1. ESTUDIANTS A TEMPS COMPLET 

Primer semestre 
1. 15 ECTS de la fase comuna 
2. 15 ECTS de la línia d’especialitat o 3 matèries de 5 ECTS cada una, de l’itinerari sense 

especialitat 
Segon semestre 

1. 15 ECTS de la línia d’especialitat (o 10 ECTS de l’especialitat i 5 ECTS optatius a triar 
de qualsevol altra  línia), o bé 3 matèries de 5 ECTS cada una de  l’itinerari sense 
especialitat 

2. 15 ECTS del TFM o 15 ECTS de  la segona  línia d’especialitat per a estudiants que 
cursen doble especialització 

 
Tercer semestre (només per a estudiants que cursen doble especialització) 

1. 15 ECTS de la segona línia d’especialitat (o 10 ECTS de l’especialitat i 5 ECTS optatius 
a triar de qualsevol altra línia) 

2. 15 ECTS del TFM (en aquest cas, adequat a les dues especialitats cursades) 
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2. ESTUDIANTS A TEMPS PARCIAL 

Aquest  màster  es  pot  cursar  a  temps  parcial  amb  un  mínim  de  15  ECTS  per  semestre. 
L’organització temporal que hauran de cursar els estudiants haurà de respectar l’ordre següent 
de matèries. 

1. Matèries de la fase comuna 
2. Matèries de la línia d’especialitat o de l’itinerari sense especialitat 
3. TFM 

Algunes línies han fixat unes condicions addicionals d’obtenció de la línia d’especialitat. Són les 
següents: 

1. Línia de gestió i valoració urbana i arquitectònica:  

a. Superar obligatòriament les assignatures següents: 

i. Anàlisi i planificació de la ciutat i el territori 
ii. Polítiques urbanes i gestió de la ciutat 
iii. Valoració urbana i immobiliària 
iv. Ciutat, territori i SIG 

b. Superar 5 ECTS amb una assignatura optativa d’entre totes les ofertes per la línia 

2. Línia d’arquitectura, energia i medi ambient:  

a. Superar obligatòriament les assignatures següents: 

i. Espai i llum 
ii. Energia i confort 
iii. Avaluació ambiental 
iv. Visions del projecte 

b. Superar 5 ECTS amb una assignatura optativa d’entre totes les ofertes per la línia 

3. Línia d’estructures a l’arquitectura 

a. Superar obligatòriament les assignatures següents: 

i. Projectes d’estructures: tècniques avançades 
ii. Projectes d’estructures: tipologies complexes 

b. Superar 15 ECTS amb tres assignatures optatives d’entre totes les ofertes per la línia 

4. Línia de restauració i rehabilitació arquitectònica 

a. Superar obligatòriament les assignatures següents: 

i. Construcció històrica patrimonial 
ii. Tècniques  d’intervenció  en  la  rehabilitació  i  restauració  arquitectònica: 

condicions de seguretat 
iii. Tècniques  d’intervenció  en  la  rehabilitació  i  restauració  arquitectònica: 

condicions d’habitabilitat 
iv. Projectes de rehabilitació i restauració arquitectònica 
v. Rehabilitació de grans conjunts residencials i àrees industrials 

 

7.2 Normativa d’avaluació de les assignatures 

Aquesta  normativa  desenvolupa  les  competències  que  la  Normativa  Acadèmica  de Màster 
Universitari atorga a l’escola, i els aspectes específics del pla d’estudis de la titulació de Màster 
Universitari en Estudis Avançats en Arquitectura‐Barcelona  (MBArch). Aquesta normativa és 
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d’aplicació general als/les estudiants d’aquesta  titulació  i a  totes  les assignatures excepte el 
Treball de Fi de Màster que es regeix per la seva pròpia normativa. 

Per a cada assignatura, l'escola preveu dues convocatòries ordinàries: l'avaluació continuada i 
l'avaluació final. El mètode d'avaluació ha de garantir que el resultat final ha de tenir present 
tots els actes d'avaluació de l'assignatura amb les condicions següents:  

 Avaluació continuada 

En  finalitzar el període  lectiu, el professorat de  l’assignatura  farà públiques  les qualificacions 
obtingudes pels estudiants a l’avaluació continuada. 

Com  a norma  general, els  actes d'avaluació  continuada es  realitzaran dins  l'horari  lectiu de 
l'assignatura. Qualsevol  excepció  a  aquesta  norma,  haurà  de  ser  notificada  pel  professorat 
responsable al o a la sotsdirector/a de postgrau, per tal que s'autoritzi i es faci la màxima difusió, 
abans  del  període  de  matriculació.  La/l'estudiant  que  s'hagi  matriculat  amb  algun  tipus 
d'incompatibilitat horària no pot reclamar, per aquest fet, ser avaluat en dates diferents a les 
previstes.  

 Lliurament o prova final 

El pla docent de les assignatures preveu una prova final de caràcter global, de manera que la 
superació d’aquesta suposi la superació de l’assignatura.  

 

L’estudiantat podrà consultar el sistema d’avaluació de totes les assignatures de la titulació a la 
guia docent de la mateixa. 

La qualificació mínima per superar qualsevol assignatura de la titulació és un 5 Aprovat. 

En  finalitzar  el període de  lliuraments  i proves  finals,  i en  les dates establertes  al  calendari 
acadèmic de  la  titulació, el professorat de  l’assignatura qualificarà els estudiants a  través de 
l’aplicació  informàtica  institucional  i  lliurarà  a  la  Secretaria  l’Informe  d’Avaluació  amb  les 
qualificacions descriptiva i numèrica dels estudiants matriculats, degudament signada, tenint en 
compte les normes establertes a l’apartat Avaluació de la Normativa de Màster Universitari de 
la UPC.  

Els/les estudiants tenen dret a conèixer el resultat de qualsevol acte d'avaluació en un termini 
màxim de dues setmanes des de la data de realització de la prova i s'ha de garantir un termini 
mínim d'una setmana entre  la data de publicació  i  la data de  realització de  l'avaluació  final. 
Aquest  termini  es  fixarà  en  el  calendari  acadèmic  de  l'ETSAB.  El  professorat  pot  afegir  les 
observacions que consideri oportunes amb l'objectiu d'assessorar els/les estudiants de cara a 
l'avaluació  final,  si  s'escau.  El  professorat  ha  d'establir  i  publicar,  el  dia  de  qualsevol  acte 
d'avaluació,  la data en què sortiran  les qualificacions  i el període de  revisió de  les mateixes, 
aprofitant els mitjans que es posin al seu abast per facilitar aquestes consultes per part dels/les 
estudiants.  

La/l'estudiant té dret a una revisió personalitzada en presència del professor o professora que 
l'ha qualificat.  

L’escola farà públics els resultats de l’avaluació. El mètode d'avaluació d’una assignatura ha de 
garantir  que  l’avaluació  final  permeti  al  professorat  fer  una  valoració  general  del  procés 
d’aprenentatge dels/les estudiants  tot  tenint en  compte  l’avaluació  continuada  i  l’avaluació 
final. 
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L'Escola  vetllarà  pel  correcte  funcionament  dels  processos  d'avaluació  de  les  assignatures  i 
arbitrarà els mecanismes necessaris per resoldre els possibles dubtes i/o conflictes que afectin 
als mateixos.  

7.3 Normativa de Treball de Fi de Màster 
El Treball de Fi de Màster culmina el procés acadèmic d’aprenentatge realitzat en la titulació per 
part de  l’estudiantat  i  li dóna  l’oportunitat d’integrar els coneixements, habilitats  i destreses 
adquirits durant els estudis. 
 
El Treball de Fi de Màster consistirà en l’elaboració, presentació i defensa d’un treball original 
realitzat  individualment, davant un  tribunal universitari.  La presentació  i defensa del  treball 
realitzat només es podrà realitzar un cop superats tots els crèdits restants del màster. 
 
En  aquest  sentit,  i  per  ser  considerat  un  element  determinant  del  currículum  acadèmic  de 
l’estudiant, es dota el TFM amb una  càrrega  lectiva presencial de 90 hores en un  semestre 
(equivalent a 6h/setmana) on l’estudiant serà guiat pel professorat que exercirà de tutor/a. Les 
sessions es realitzaran a partir d’un seminari que es desenvoluparà pels estudiants de cada línia 
d’especialitat junt amb les sessions de tutoria que permetran un seguiment personalitzat. Tant 
els  estudiants que  cursen  el màster  genèric  com  per  aquells que  cursen doble  especialitat, 
l’escola ofereix un TFM específic adequat a  l’itinerari curricular desenvolupat per  l’estudiant 
durant el màster.  
 
Existeixen 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 recerca 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 línia 
 

La documentació que haurà d’elaborar i presentar davant el tribunal i dipositar en la secretaria 
depen de la modalitat de TFM desenvolupada i és la següent: 

 
A. Modalitat A 

Un exemplar en paper en format Din‐A4 amb el contingut següent: 
1. Portada: Nom del màster  i  línia d’especialitat,  si  és  el  cas, nom  complet  de 

l’estudiant, curs acadèmic, títol del treball i nom del director/a del treball 
2. Abstract amb paraules clau (mínim de 3) 
3. Introducció i descripció general del tema a desenvolupar 
4. Apartats específics: objectius, hipòtesi, metodologia bàsica de treball i estudis 

realitzats 
5. Conclusions i aportacions obtingudes 
6. Bibliografia 
7. Annexes que resultin necessaris per a la comprensió o justificació del treball 

 
B. Modalitat B 

Un exemplar en paper en format Din‐A3 amb el contingut següent: 
1. Portada: Nom del màster  i  línia d’especialitat,  si  és  el  cas, nom  complet  de 

l’estudiant, curs acadèmic, títol del treball i nom del director/a del treball 
2. Memòria  justificativa  amb  l’explicació  global  del  projecte  que  inclourà  la 

bibliografia utilitzada i referències explicitades relacionades amb el projecte 
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3. Desenvolupament  del  projecte: 
Plantes, alçats i seccions generals de la proposta i el seu entorn.  Estudis de la 
proposta en  la seva evolució temporal des de  les preexistències  fins a detalls 
particulars recollits en el seu conjunt en 6 làmines reduïdes a mida din A3 de  la 
presentació davant tribunal 

 
En  les  dues  modalitats  per  a  la  defensa  davant  el  tribunal  universitari,  l’estudiant  haurà 
d’adjuntar en el campus virtual (atenea), i al què accediran els membres del tribunal junt amb 
el director del treball, la informació següent: 
 

1. Document en format pdf de la memòria abans descrita segons modalitat de TFM 
2. Document en format ppt o similar de presentació davant el tribunal 
3. Resum del treball (en format din A4 o din A3 en funció de la modalitat) 

 
La Secretaria publicarà la data màxima en què l’estudiant haurà d’incloure aquesta informació 
en el seu campus virtual perquè el tribunal pugui consultar‐la abans de la defensa. L’estudiant 
haurà de dipositar un exemplar de la memòria en format paper que es conservarà de manera 
permanent. Només s’inclourà en l’acta de defensa del TFM els estudiants que hagin formalitzat 
el dipòsit de la memòria en la Secretaria en les dates indicades a tal efecte. 
 
Els  tribunals  que  avaluaran  la  defensa  del  TFM  estaran  composats  per  un mínim  de  tres 
membres  del  PDI.  Com  a mínim,  es  nomenarà  un  tribunal  per  línia  d’especialitat  així  com 
tribunals especials per avaluar als estudiants que cursin el màster sense especialitat o amb doble 
especialitat. Seran designats per la Comissió Acadèmica del Màster i ratificats per la direcció de 
l’escola. Excepcionalment, es pot designar un quart membre extern. La composició dels tribunals 
universitària serà la següent: 

1. President/a: catedràtic/a o professor/a titular o agregat/da de la línia d’especialitat 
2. Vocal 1: professor/a  
3. Vocal 2 (actua com a secretari/ària): professor/a  
4. Vocal 3: membre extern (opcional) 

 
En el cas de tribunals que avaluïn estudiants que han cursat dues especialitats el president i el 
vocal 1 hauran de ser professors/es de cadascuna de  les  línies d’especialitat que hagi cursat 
l’estudiat. Així mateix, els tribunals d’estudiants que hagin cursat el màster sense especialitat 
hauran de  comptar en  la  seva  composició amb professorat que  representi  les matèries que 
majoritàriament hagi cursat l’estudiant. 
 
El TFM es matricula al inici del curs i es desenvoluparà en el segon semestre a excepció d’aquells 
estudiants que cursin doble especialitat. En aquest cas, els estudiants matricularan el TFM al 
inici del tercer semestre dels estudis. En ambdós casos, la Secretaria inscriurà el TFM abans de 
la matrícula  i  li assignarà el tribunal associat a  la seva  línia d’especialitat, doble especialitat o 
itinerari genèric. L’estudiant haurà de facilitar el títol del seu treball, un cop consensuat amb el 
seu director/a, com a molt tard, abans de realitzar el dipòsit del TFM a la Secretaria. La matrícula 
de TFM dóna dret als estudiants a cursar el seminari associat al seu TFM i a les sessions de tutoria 
previstes en cada cas. Si l’estudiant no té tots els crèdits superats del màster en la data prevista 
de defensa on el té matriculat no serà inclòs a l’acta i no podrà ser avaluat. En aquest cas, l’haurà 
de tornar a matricular. 
 
Si l’estudiant compleix les condicions per presentar el TFM però finalment no es presenta a la 
defensa  del  treball  podrà  accedir  a  la  convocatòria  extraordinària  prevista  en  la Normativa 
Acadèmica  de  Màsters  Universitaris  de  la  UPC,  previ  pagament  de  les  taxes  que  indica 
l’esmentada normativa. Aquesta convocatòria no pot superar la data de 31 d’octubre per a TFM 
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que es defensen en el segon semestre o la data 31 de maig per TFM que es defensen al primer 
semestre.  Si  en  aquesta  convocatòria  extraordinària  no  es  presenta  o  no  supera  el  TFM, 
l’estudiant l’haurà de tornar a matricular en el període següent en què s’ofereixi. 
L’estudiant té dret a sol∙licitar una revisió de la qualificació obtinguda en el TFM. En aquest cas, 
haurà de presentar una sol∙licitud raonada al director de l’escola en un termini màxim de 7 dies 
comptats des de la publicació de l’acta de TFM i lliurar tota la documentació presentada en la 
defensa a la Secretaria. El director, o persona en qui delegui, convocarà un tribunal extraordinari 
de revisió on també assistirà el president del tribunal afectat. El tribunal donarà opció a què 
l'estudiant pot explicar el seu projecte. La resolució serà comunicada a l’estudiant en unt ermin 
i màxim de 7 dies des de la data de la revisió. 
 
Per poder preservar els millors TFM de l’ETSAB i fer‐los accessibles i disponibles permanentment 
a l’estudiantat per a la seva consulta, es crearà la col∙lecció de TFM digitals de l’escola, dins el 
Dipòsit de Treballs Acadèmics de  la UPC. En aquest  sentit, els estudiants que obtinguin una 
qualificació d’excel∙lent en el seu TFM haurà de dipositar una còpia digital del seu projecte en la 
biblioteca de l’escola, acompanyada de la corresponent autorització. Aquest tràmit es realitzarà 
en el moment de la sol∙licitud del resguard del títol del màster. 
 

7.4 Normativa de permanència 
La normativa de permanència (punt 6 de la Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris de 

la UPC) aprovada pel Consell Social en data 11 de juny de 2013 determina al seu preàmbul que 

“La Universitat té l’obligació de vetllar per la utilització racional dels recursos que la societat hi 

destina, la responsabilitat de garantir un nivell adequat de qualificació dels titulats i titulades i 

l’exigència, que  com a  servei públic ha de  satisfer, d’assegurar  l’accés del nombre més gran 

possible  d’estudiants.  La  Universitat  ha  d’establir  els  instruments  perquè  puguin  assolir  un 

rendiment adequat i els ha d’exigir una dedicació suficient i un aprofitament responsable dels 

mitjans que s’han posat a la seva disposició.” 

En aquest sentit, l’escola creu oportú aplicar un rendiment mínim de primer any de 15 ECTS. Els 

estudiants  afectats poden  justificar  raonadament, en el  termini establert  a  tal efecte,  la no 

aplicació  d’aquest  rendiment mínim.  En  aquest  cas,  i  si  l’escola  admet  les  justificacions  de 

l’estudiant,  la  resolució vindrà acompanyada del nou  termini màxim on  l’estudiant haurà de 

satisfer el mínim de crèdits de 15 ECTS. 

En cas de desvinculació, i tal com determina la mateixa normativa de permanència “l’estudiant 

exclòs d’uns estudis de màster universitari pot tornar a aquests estudis, un cop han transcorregut 

dos anys des del moment de la desvinculació, si obté l'autorització prèvia del rector o rectora i si 

hi torna a tenir una plaça assignada.” 

7.5 Normativa reconeixement d’assignatures  
El  reconeixement  d'assignatures  als  estudis  de Màster  Universitari  en  Estudis  Avançats  en 

Arquitectura‐Barcelona (MBArch) a l'ETSAB es regeix pel que estableix la Normativa Acadèmica 

dels estudis de Màster Universitari de la UPC i el seu marc de referència. 

“D’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, 

de 2 de juliol, mitjançant el qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials, s’entén per 

reconeixement l’acceptació del centre docent o l´institut universitari de recerca dels crèdits que, 

havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, són computats a l’efecte de l’obtenció del 

títol de màster universitari. Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel 

que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre 

assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.” 
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En dita normativa es regula que el Treball de Fi de Màster, tal  i com estableix el Reial Decret 

861/2010,  no  serà  reconegut  en  cap  cas,  i,  en  conseqüència,  l’estudiant  ha  de matricular  i 

superar els crèdits corresponents definits al pla d’estudis. 

Els criteris d’aplicació general són els que es detallen a continuació: 

 Els reconeixements es faran sempre a partir d’assignatures cursades als estudis d’origen, 

mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament. 

 Quan els estudis de procedència són oficials, els reconeixements conservaran la qualificació 

obtinguda als estudis d’origen i computaran a efectes del barem de l’expedient acadèmic. 

 El  nombre  total  de  crèdits  que  es  poden  reconèixer  per  ensenyaments  universitaris  no 
oficials (títols propis) no podrà ser superior al 15% del total de crèdits del pla d’estudis. El 
reconeixement  d’aquests  crèdits  no  incorpora  qualificació,  i,  per  tant,  no  computen  a 
efectes del barem de  l’expedient. En aquest màster es contempla el reconeixement d’un 
màxim de 5 ECTS procedents d’ensenyament universitaris no oficials (títols propis). Aquests 
5 ECTS podran pertànyer, amb caràcter general, a una assignatura de  la fase comuna o a 
l’optativa  a  triar  per  l’estudiant  de  qualsevol  altre  línia  d’especialitat.  En  cas  que  els 
estudiants no cursin una línia d’especialitat, aquests crèdits podran pertànyer a qualsevol 
assignatura del pla d’estudis, exceptuant el TFM, que sigui equivalent. Per al reconeixement 
de  crèdits  obtinguts  en  titulacions  pròpies,  hi  ha  d’haver  una  equivalència  entre  les 
assignatures  d’ambdós  plans  d’estudi,  respecte  a  les  competències  específiques  i/o 
transversals i la càrrega de treball de l’estudiant.  

 No es podran realitzar reconeixements en un programa de màster universitari de crèdits 

cursats en uns estudis de grau o de primer cicle, si aquest pertany a  l’anterior ordenació 

d’estudis, ni de crèdits obtinguts com a assignatures de lliure elecció cursades en el marc 

d’uns estudis de primer, segon o primer i segon cicle. 

 Amb independència del nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement, per tenir 

dret a l’expedició del títol de màster de la UPC s’han d’haver matriculat i superat un mínim 

d’ECTS, on no s’inclouen crèdits reconeguts o convalidats d’altres titulacions d’origen oficials 

o pròpies, ni el reconeixement per experiència laboral o professional acreditada. El mínim 

de crèdits a superar en el cas de màsters de 60 ECTS és el 70% dels crèdits de la titulació, i, 

per tant, en aquest màster, el nombre màxim de crèdits a reconèixer és de 18 ECTS. 

 Aquest màster no  incorpora  la possibilitat de reconèixer crèdits per experiència  laboral  i 

professional  acreditada  en  no  tenir  dins  el  seu  pla  d’estudis  la  possibilitat  de  cursar 

pràctiques acadèmiques externes. 

 El  reconeixement  tindrà  els  efectes  econòmics  que  fixi  anualment  el  decret  pel  qual 

s’estableixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques 

catalanes. 

TERMINIS: 

La sol∙licitud es podrà presentar al llarg dels mesos de juny, juliol i fins al 4 de setembre (o data 
que fixi el calendari acadèmic de la UPC per als plans d’estudis amb matrícula anual). 

PROCEDIMENT: 
 
 Presentar una sol∙licitud a través d'e‐secretaria (Tràmits / Altres tràmits). 

 Abonar a  través d'e‐secretaria  (Tràmits  / Certificats  / Acadèmics  / Sol∙licitud d'estudi de 
convalidacions)  la taxa d'estudi de reconeixements  i convalidacions prevista al decret pel 
qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques 
catalanes aprovat per la Generalitat de Catalunya. 
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 Lliurar a Secretaria els documents següents: 

1. Certificació acadèmica personal 

2. Pla d'estudis i programes de les assignatures publicats pel centre d'origen. 

3. Annex a  la sol∙licitud  indicant  les assignatures que es volen reconèixer  i  la  informació 
dels estudis d’origen.  

 

En el cas que els estudis s'hagin realitzat en un centre estranger, els documents hauran d'anar 
acompanyats d'una traducció oficial al català o al castellà, i ser degudament legalitzats per via 
diplomàtica si s'escau. 

Les  assignatures  reconegudes  es  matricularan  en  el  següent  període  de  matrícula  que 
s'estableixi a l'ETSAB. El preu dels crèdits en aquest cas està fixat pel decret abans esmentat. 

En  cas  que  es  reconeguin  assignatures  ja  matriculades  caldrà  posar‐se  en  contacte  amb 
Secretaria per realitzar  la modificació de  la matrícula corresponent  i tramitar  la sol∙licitud de 
devolució de preus públics, si s'escau. 

Si s'amplien els estudis d'origen i es desitja sol∙licitar més reconeixements en cursos posteriors, 
caldrà seguir novament el procediment anterior (inclòs el pagament de la taxa). 

7.6 Model de docència, avaluació i matrícula 
La  docència  de  les  assignatures  de  la  fase  comuna  es  desenvoluparà  únicament  al  primer 

semestre. Cada línia d’especialitat oferirà les seves assignatures optatives distribuïdes en els dos 

semestres i l’estudiant en podrà cursar un màxim de 3 a cadascun d’ells. Durant el curs 2015‐

2016 només s’impartirà el TFM durant el segon semestre. 

Es  realitzarà  una matrícula  anual.  Els  i  les  estudiants/es  podran  realitzar  una  revisió  de  la 

matrícula de les assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte 

i que serà publicat amb anterioritat al web de l’Escola. Les modificacions que podrà sol∙licitar 

l’estudiant seran les següents: 

1. Substituir  assignatures  optatives  de  la  seva  línia  per  unes  altres  de manera  que  la 

modificació permeti que l’estudiant continuï cursant la línia a la què va ser admès. Com 

a màxim, l’estudiant pot cursar una assignatura d’una altra línia d’especialitat entre el 

primer i el segon semestre 

2. Canvi de segona línia d’especialitat a una altra, sempre i quan sigui admès en aquesta 

nova segona línia 

7.6.1 Model d’avaluació 
Totes les assignatures tindran, a més de l’avaluació continuada,  una avaluació final  en acabar 

cada  semestre  (a  excepció  del  TFM  que  es  regula  per  la  seva  pròpia  normativa).  En 

conseqüència,  el  professorat  responsable  de  totes  les  assignatures  haurà  de  lliurar  les 

qualificacions  finals en  les dates previstes en el    calendari acadèmic  i mitjançant el  sistema 

informàtic a tal efecte. 

La normativa d’avaluació i permanència es pot consultar en els apartats corresponents d’aquest 

mateix  document  (7.2  Normativa  d’avaluació  de  les  assignatures  i  7.4  Normativa  de 

permanència). 

7.7 Programa docent 
El programa de les assignatures obligatòries i optatives del màster habilitant es presenta com 

Annex 14. 
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8. Planificació acadèmica MBArch 

8.1 Oferta d’assignatures  
A partir de  l’encàrrec docent es defineixen el nombre de grups, els horaris,  la distribució per 

semestres i les capacitats que  s’impartiran.  

L’oferta definitiva és la que figura com Annex 15. 

Els  departaments  hauran  de  comunicar  l’assignació  de  professorat  a  les  corresponents 

assignatures per tal que aquesta informació es pugui publicar amb antelació a la matrícula i sigui 

coneguda pels estudiants i les estudiantes.  

8.2 Calendari acadèmic 
Les característiques del calendari acadèmic són les següents: 

 Primer semestre: estructura de 12 setmanes de docència, distribuïdes en tres blocs de 3 
setmanes amb assignatures de  la fase comuna  i optatives d’especialitat  i 1 setmana amb 
assignatures de línia d’especialitat. 

 Segon semestre: estructura de 15 setmanes de docència 
 Períodes de preparació d’exàmens i de revisió de les qualificacions en els dos semestres. 
 

La proposta de calendari figura com Annex 16. 

8.3 Horaris de les assignatures 
Es presenten els horaris de les assignatures com a Annex 17. 

8.4 Calendari de proves finals 
La proposta de calendari de proves finals de primer i segon semestre figura com Annex 18. 

8.5 Calendari de matrícula 
Del 21 al 23 de setembre 
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9. Màster Universitari en Paisatgisme (MBLandArch) 

Els estudis de Màster Universitari en Paisatgisme tenen com a objectiu principal donar resposta 
actualitzada a les problemàtiques del paisatgisme, preparant a professionals en el disseny i la 
planificació de l'espai obert per intervenir en àmbits professionals interdisciplinaris, com ara el 
projecte d'espais públics i privats, el projecte dels sistemes naturals, la restauració dels espais 
degradats, el planejament i la projectació dels espais protegits, l'ajust de les infraestructures al 
territori,  la  planificació  per  al  desenvolupament  sostenible  i  la  implementació  dels  nous 
estàndards mediambientals. 

Els  postgraduats  i  postgraduades,  adquiriran  coneixements  i  competències  en  anàlisi, 
planificació,  projecció  i  gestió  del  paisatge,  i  seran  capaços  d'assumir  els  nous  reptes  que 
planteja  la  transposició  de  les  directives  europees,  lleis  i  normatives  diverses,  referides 
directament o indirectament al paisatge 

El pla d'estudis del Màster Universitari en Paisatgisme té un total de 120 ECTS, dels quals 80 

ECTS són obligatoris, 19 ECTS són optatius, 6 ECTS corresponen a  la realització de pràctiques 

externes i 15 ECTS conformen el Treball Final de Màster. 

 

9.1 Normativa de matrícula 

La normativa següent desenvolupa i complementa el marc general de la Normativa Acadèmica 
dels Màsters Universitaris de la UPC aprovada pel Consell de Govern, acord 90/2015 de data 5 
de maig de 2015. Amb aquesta normativa  la Comissió Acadèmica del Màster  intenta donar 
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3

Laboratorio de proyectación paisajística 13

5

8

5 5

Anáisis, historia y teoría del paisaje 25

5

Cartografía 5

Ingeniería del paisaje 17

5

Proyectos de paisaje 20

10

Análisis, historia y teoría del paisaje 25

Legislación y planificación del  paisaje 5

Historia y teoría del  paisaje II 5

Análisis  del  paisaje 5

Ingeniería del paisaje 17

5

Proyectos de paisaje 20

10

Análisis, historia y teoría del paisaje 25

Análisis  de proyectos  del  paisaje 5

Prácticas en despacho profesional 6

Ingeniería del paisaje 17

Restauración del  paisaje 4

Trabajo de fin de máster 15

N Número de ECTS que cursa el estudiante ese semestre

Hidrología

Expresión del medio Ciencias del medio

FASE OPTATIVA‐Perfil medioambiental MATERIAS OBLIGATORIAS COMUNES

Implantación y mantenimiento de 

espacios verdes

FASE OPTATIVA‐Perfil arquitecto

4

Técnicas de ingeniería II

1º CURSO

2º CURSO

Proyectos de paisaje III

3

Urbanística y ordenación del territorio Ecología del paisaje

Técnicas de ingeniería I

Historia y teoría del  paisaje I

Proyectos de paisaje II

2

Elementos  de composición paisajística

Proyectos de paisaje I

1
Construcción del paisaje
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coherència a l'itinerari curricular de les estudiantes i estudiants que inicien aquests nous estudis 
per tal de millorar el seu rendiment. 

Aquesta  normativa  serà  d'aplicació  a  totes  les  estudiantes  i  estudiants  que  inicien  els  seus 
estudis a partir del curs 2015‐2016 i serà revisada per l'òrgan responsable del màster cada any. 

Matrícula 

El  pla  d'estudis  del  Màster  Universitari  en  Paisatgisme  preveu  una  doble  entrada  amb 
assignatures  obligatòries  d'homogeneïtzació  amb  l'objectiu  d'harmonitzar  els  coneixements 
mínims de partida dels estudiants  i estudiantes del màster en  funció de  la seva procedència 
acadèmica. 

Com  a  norma  general,  la  Comissió  Acadèmica  del Màster  recomana  als  seus  estudiants  i 
estudiantes que matriculin la totalitat d'assignatures previstes a cada semestre dels estudis. 

En cas contrari, la matrícula haurà d'incloure: 

1r Semestre: les assignatures obligatòries d'homogeneïtzació(1) i l'assignatura Projectes 
de paisatge I. 

 
2n Semestre: un mínim de 15 ECTS on  s'han d'incloure  les assignatures obligatòries 
d'homogeneïtzació(2). 

(1) Les obligatòries d'homogeneïtzació són Ciències del medi (Biologia vegetal, Ecologia 
i Edafologia aplicada)  i  Implantació  i manteniment d’espais verds per a arquitectes  i 
similars i Expressió del medi (Gràfiques, Altres tècniques de representació i Dibuix assistit 
per ordenador) i Construcció del paisatge per a agrícoles i similars. 
 
(2)  Les obligatòries d'homogeneïtzació  són  Ecologia  del  paisatge  per  a  arquitectes  i 
similars i Urbanisme i ordenació del territori per a agrícoles i similars. 

A partir d'aquest moment, la resta de matrícules que realitzi l'estudiant o estudianta haurà de 
ser d'un mínim de 30 ECTS per curs acadèmic. 

Aquest màster es pot cursar a temps parcial amb un mínim de 30 ECTS per curs. L’organització 
temporal que hauran de cursar els estudiants haurà de respectar l’ordre següent de matèries: 

1. Matèries d’homogeneïtzació 
2. Assignatures obligatòries 
3. TFM 

Quadre de requisits entre assignatures 

Per aconseguir un millor rendiment dels estudis, la Comissió Acadèmica del Màster estableix els 
requisits entre assignatures següents: 

 

Per matricular has de tenir aprovat 

Projectes de paisatge III 
Projectes de paisatge I 
i 
Projectes de paisatge II 

Història i teoria del paisatge II Història i teoria del paisatge I 

Tècniques d'enginyeria I 
Construcció del paisatge 
o 
Implantació i manteniment d’espais verds 

Anàlisi del paisatge Història i teoria del paisatge I 
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Anàlisi de projectes del paisatge 
Història i teoria del paisatge I 
i 
Història i teoria del paisatge II 

Treball de fi de màster 
1r curs sencer 
i 
Projectes de paisatge III 

9.2 Normativa d’avaluació de les assignatures 

Aquesta  normativa  desenvolupa  les  competències  que  la  Normativa  Acadèmica  de Màster 
Universitari atorga als centres en matèria d’avaluació, i els aspectes específics del pla d’estudis 
de  la  titulació  de Màster Universitari  en  Paisatgisme  (MBLandArch).  Aquesta  normativa  és 
d’aplicació general als/les estudiants d’aquesta  titulació  i a  totes  les assignatures excepte el 
Treball de Fi de Màster que es regeix per la seva pròpia normativa. 

Per a cada assignatura, es programaran dues convocatòries ordinàries: l'avaluació continuada i 
l'avaluació final. El mètode d'avaluació ha de garantir que el resultat final ha de tenir present 
tots els actes d'avaluació de l'assignatura amb les condicions següents:  

 Avaluació continuada 

En  finalitzar el període  lectiu, el professorat de  l’assignatura  farà públiques  les qualificacions 
obtingudes pels estudiants a l’avaluació continuada. 

Com  a norma  general, els  actes d'avaluació  continuada es  realitzaran dins  l'horari  lectiu de 
l'assignatura. Qualsevol  excepció  a  aquesta  norma,  haurà  de  ser  notificada  pel  professorat 
responsable al o a la sotsdirector/a de postgrau, per tal que s'autoritzi i es faci la màxima difusió, 
abans  del  període  de  matriculació.  La/l'estudiant  que  s'hagi  matriculat  amb  algun  tipus 
d'incompatibilitat horària no pot reclamar, per aquest fet, ser avaluat en dates diferents a les 
previstes.  

 Lliurament o prova final 

El pla docent de les assignatures preveu una prova final de caràcter global, de manera que la 
superació d’aquesta suposi la superació de l’assignatura.  

 

L’estudiantat podrà consultar el sistema d’avaluació de totes les assignatures de la titulació a la 
guia docent de la mateixa. 

La qualificació mínima per superar qualsevol assignatura de la titulació és un 5 Aprovat. 

En  finalitzar  el període de  lliuraments  i proves  finals,  i en  les dates establertes  al  calendari 
acadèmic de  la  titulació, el professorat de  l’assignatura qualificarà els estudiants a  través de 
l’aplicació  informàtica  institucional  i  lliurarà  a  la  Secretaria  l’Informe  d’Avaluació  amb  les 
qualificacions descriptiva i numèrica dels estudiants matriculats, degudament signada, tenint en 
compte les normes establertes a l’apartat Avaluació de la Normativa de Màster Universitari de 
la UPC.  

Els/les estudiants tenen dret a conèixer el resultat de qualsevol acte d'avaluació en un termini 
màxim de dues setmanes des de la data de realització de la prova i s'ha de garantir un termini 
mínim d'una setmana entre  la data de publicació  i  la data de  realització de  l'avaluació  final. 
Aquest  termini  es  fixarà  en  el  calendari  acadèmic  del màster.  El  professorat  pot  afegir  les 
observacions que consideri oportunes amb l'objectiu d'assessorar els/les estudiants de cara a 
l'avaluació  final,  si  s'escau.  El  professorat  ha  d'establir  i  publicar,  el  dia  de  qualsevol  acte 
d'avaluació,  la data en què sortiran  les qualificacions  i el període de  revisió de  les mateixes, 
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aprofitant els mitjans que es posin al seu abast per facilitar aquestes consultes per part dels/les 
estudiants.  

La/l'estudiant té dret a una revisió personalitzada en presència del professor o professora que 
l'ha qualificat.  

L’escola farà públics els resultats de l’avaluació.  

El mètode d'avaluació d’una assignatura:  

 ha  de  preveure  que  la/l'estudiant  pugui  superar  l'assignatura  a  partir  de  l'avaluació 
continuada.  

 ha de garantir que  l'avaluació  final permeti al professorat  fer una valoració general del 
procés d'aprenentatge dels/les estudiants de tal manera que pugui substituir, sempre que 
sigui per millorar, la qualificació obtinguda per aquest a l'avaluació continuada.  

 ha  de  garantir  que  la  qualificació  final  sigui  com  a mínim  la  qualificació  obtinguda  a 
l'avaluació continuada. 

La Comissió Acadèmica del Màster vetllarà pel correcte funcionament dels processos d'avaluació 
de les assignatures i arbitrarà els mecanismes necessaris per resoldre els possibles dubtes i/o 
conflictes que afectin als mateixos. Així mateix, comunicarà l'incompliment o infracció d'aquesta 
normativa a  la Comissió d'Avaluació del professorat, que prendrà  les mesures oportunes  i  les 
comunicarà a les afectades i afectats.  

9.3 Normativa Treball de Fi de Màster 
El Treball de fi de Màster culmina el procés d’aprenentatge desenvolupat durant els dos cursos 
acadèmics del màster. Es tracta d’un moment significatiu dels estudis, que permet a l’estudiant 
fer  una  recapitulació  dels  coneixements  i  competències  adquirits  i  verificar  les  seves 
interrelacions. És l’ocasió de posar a prova la seva autonomia, com a projectista mostrant entre 
altres  la  capacitat  d’elecció  del  tema,  l’emplaçament  més  adequat  i  l’instrumental  tècnic 
necessari per a la seva elaboració. Així mateix, li permet demostrar autosuficiència quant a la 
seva capacitat de recerca i aprofundiment sobre alguns àmbits específics. 
 
En  aquest  sentit,  i  per  ser  considerat  un  element  determinant  del  currículum  acadèmic  de 
l’estudiant, es dota el TFM amb una  càrrega  lectiva presencial de 90 hores en un  semestre 
(equivalent a 6h/setmana) on l’estudiant serà guiat pel professorat que exercirà de tutor/a i que 
li conduirà i assessorarà en el desenvolupament del projecte fins obtenir la maduresa suficient 
per poder ser defensat davant un tribunal universitari. Les sessions es realitzaran a partir d’un 
treball pràctic i correccions contínues que permetin un seguiment personalitzat.  
 
La documentació que haurà d’elaborar i presentar davant el tribunal i dipositar a la secretaria 
de l’ETSAB és la següent: 
 

1. Per a la defensa davant el tribunal universitari  
a. Resum  del  projecte  amb  un màxim  de  3  làmines  din  A1  i  reducció  de  les 

mateixes a mida din A3 
b. Presentació tipus powerpoint 

2. Documentació a lliurar a la Secretaria de l’ETSAB 
1 exemplar del document de presentació del TFM en format paper din A3 que ha 
d’incloure: 

i. Desenvolupament complet del projecte: 
. Portada: títol, dades de l’estudiant, tutor/a assignat i tribunal  
. Dues pàgines de text amb l’explicació global del projecte 
. Planta general 
. Planta projecte individual 
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. Estudis de la proposta en la seva evolució temporal 

. Maqueta processual experimental per al zoom 

. Pla de fases 
ii. Pressupost aproximat global 
iii. Bibliografia utilitzada 
iv. Referències explicades i relacionades amb el projecte 
v. Fotografies de la maqueta 
vi. Làmines reduïdes en mida din A3 per a la presentació davant tribunal 

 
Abans de  la defensa davant el tribunal  i en  les dates  indicades al respecte,  l’estudiant haurà 
d’adjuntar en el campus virtual (atenea), i al què accediran els membres del tribunal junt amb 
el director del treball, la informació següent: 
 

1. Document en format pdf de la memòria abans descrita  
2. Document en format ppt o similar de presentació davant el tribunal 
3. Resum del projecte amb un màxim de 3 làmines din A1 i reducció de les mateixes a mida 

din A3 
 
La Secretaria publicarà la data màxima en què l’estudiant haurà d’incloure aquesta informació 
en el seu campus virtual perquè el tribunal pugui consultar‐la abans de la defensa. L’estudiant 
haurà de dipositar un exemplar de la memòria en format paper que es conservarà de manera 
permanent. Només s’inclourà en l’acta de defensa del TFM els estudiants que hagin formalitzat 
el dipòsit de la memòria en la Secretaria en les dates indicades a tal efecte. 
 
Els  tribunals  que  avaluaran  la  defensa  del  TFM  estaran  composats  per  un mínim  de  tres 
membres del PDI, on com a mínim un d’ells correspondrà a un dels professors que han impartit 
docència en el taller de l’assignatura. Seran designats per la Comissió Acadèmica del Màster i 
ratificats per la direcció de l’ETSAB. Excepcionalment, es pot designar un quart membre extern. 
 
Per  poder  matricular  el  TFM  és  necessari  tenir  superats  tots  els  ECTS  de  primer  curs  i 
l’assignatura  Projectes  de  Paisatge  III.  En  aquest  cas,  l’estudiant  podrà  cursar  el  taller  de 
l’assignatura però serà requisit indispensable per a  la presentació i defensa del projecte tenir 
superats tots els crèdits de la titulació. Si l’estudiant no compleix aquesta condició en la data 
prevista de defensa del semestre on té matriculat el TFM no serà inclòs en l’acta i no podrà ser 
avaluat. En aquest cas, haurà de tornar‐lo a matricular. 
 
Si l’estudiant compleix les condicions per presentar el TFM però finalment no es presenta a la 
defensa  del  treball  podrà  accedir  a  la  convocatòria  extraordinària  prevista  en  la Normativa 
Acadèmica  de  Màsters  Universitaris  de  la  UPC,  previ  pagament  de  les  taxes  que  indica 
l’esmentada normativa. Aquesta convocatòria no pot superar la data de 31 d’octubre per a TFM 
que es defensen en el segon semestre, com és el cas del Màster Universitari en Paisatgisme. Si 
en aquesta convocatòria extraordinària no es presenta o no supera el TFM, l’estudiant l’haurà 
de tornar a matricular en el període següent en què s’ofereixi. 
 
L’estudiant té dret a sol∙licitar una revisió de la qualificació obtinguda en el TFM. En aquest cas, 
haurà de presentar una sol∙licitud raonada al director de l’escola en un termini màxim de 7 dies 
comptats des de la publicació de l’acta de TFM i lliurar tota la documentació presentada en la 
defensa a la Secretaria. El director, o persona en qui delegui, convocarà un tribunal extraordinari 
de revisió on també assistirà el president del tribunal afectat. El tribunal donarà opció a què 
l'estudiant pot explicar el seu projecte. La resolució serà comunicada a l’estudiant en unt ermin 
i màxim de 7 dies des de la data de la revisió. 
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Per poder preservar els millors TFM de l’ETSAB i fer‐los accessibles i disponibles permanentment 
a l’estudiantat per a la seva consulta, es crearà la col∙lecció de TFM digitals de l’escola, dins el 
Dipòsit de Treballs Acadèmics de  la UPC. En aquest  sentit, els estudiants que obtinguin una 
qualificació d’excel∙lent en el seu TFM haurà de dipositar una còpia digital del seu projecte en la 
biblioteca de l’escola, acompanyada de la corresponent autorització. Aquest tràmit es realitzarà 
en el moment de la sol∙licitud del resguard del títol de Màster Universitari en Paisatgisme. 
 

9.4 Normativa de permanència 
La normativa de permanència (punt 6 de la Normativa Acadèmica dels Màsters Universitaris de 

la UPC) aprovada pel Consell Social en data 11 de juny de 2013 determina al seu preàmbul que 

“La Universitat té l’obligació de vetllar per la utilització racional dels recursos que la societat hi 

destina, la responsabilitat de garantir un nivell adequat de qualificació dels titulats i titulades i 

l’exigència, que  com a  servei públic ha de  satisfer, d’assegurar  l’accés del nombre més gran 

possible  d’estudiants.  La  Universitat  ha  d’establir  els  instruments  perquè  puguin  assolir  un 

rendiment adequat i els ha d’exigir una dedicació suficient i un aprofitament responsable dels 

mitjans que s’han posat a la seva disposició.” 

En aquest  sentit, es creu oportú aplicar un  rendiment mínim de primer any de 15 ECTS. Els 

estudiants  afectats poden  justificar  raonadament, en el  termini establert  a  tal efecte,  la no 

aplicació  d’aquest  rendiment  mínim.  En  aquest  cas,  i  si  s’admeten  les  justificacions  de 

l’estudiant,  la  resolució vindrà acompanyada del nou  termini màxim on  l’estudiant haurà de 

satisfer el mínim de crèdits de 15 ECTS. 

En cas de desvinculació, i tal com determina la mateixa normativa de permanència “l’estudiant 

exclòs d’uns estudis de màster universitari pot tornar a aquests estudis, un cop han transcorregut 

dos anys des del moment de la desvinculació, si obté l'autorització prèvia del rector o rectora i si 

hi torna a tenir una plaça assignada.” 

9.5 Normativa de reconeixement d’assignatures 
El  reconeixement  d'assignatures  als  estudis  de  Màster  Universitari  en  Paisatgisme 

(MBLandArch)  es  regeix  pel  que  estableix  la  Normativa  Acadèmica  dels  estudis  de Màster 

Universitari de la UPC i el seu marc de referència. 

“D’acord amb el Reial decret 1393/2007, de 29 d’octubre, modificat pel Reial decret 861/2010, 

de 2 de juliol, mitjançant el qual s’estableix l’ordenació dels ensenyaments oficials, s’entén per 

reconeixement l’acceptació del centre docent o l´institut universitari de recerca dels crèdits que, 

havent estat obtinguts en uns ensenyaments oficials, són computats a l’efecte de l’obtenció del 

títol de màster universitari. Aquest reconeixement implica l’establiment d’una equivalència pel 

que fa a competències específiques i/o transversals i a càrrega de treball per a l’estudiant entre 

assignatures de plans d’estudis conduents a l’obtenció de títols oficials.” 

En dita normativa es regula que el Treball de Fi de Màster, tal  i com estableix el Reial Decret 

861/2010,  no  serà  reconegut  en  cap  cas,  i,  en  conseqüència,  l’estudiant  ha  de matricular  i 

superar els crèdits corresponents definits al pla d’estudis. 

Els criteris d’aplicació general són els que es detallen a continuació: 

 Els reconeixements es faran sempre a partir d’assignatures cursades als estudis d’origen, 

mai a partir d’assignatures convalidades, adaptades o reconegudes prèviament. 

 Quan els estudis de procedència són oficials, els reconeixements conservaran la qualificació 

obtinguda als estudis d’origen i computaran a efectes del barem de l’expedient acadèmic. 
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 El  nombre  total  de  crèdits  que  es  poden  reconèixer  per  ensenyaments  universitaris  no 
oficials (títols propis) no podrà ser superior al 15% del total de crèdits del pla d’estudis. El 
reconeixement  d’aquests  crèdits  no  incorpora  qualificació,  i,  per  tant,  no  computen  a 
efectes del barem de l’expedient. Per al reconeixement de crèdits obtinguts en titulacions 
pròpies, hi ha d’haver una equivalència entre  les  assignatures d’ambdós plans d’estudi, 
respecte  a  les  competències  específiques  i/o  transversals  i  la  càrrega  de  treball  de 
l’estudiant.  

 No es podran realitzar reconeixements en un programa de màster universitari de crèdits 

cursats en uns estudis de grau o de primer cicle, si aquest pertany a  l’anterior ordenació 

d’estudis, ni de crèdits obtinguts com a assignatures de lliure elecció cursades en el marc 

d’uns estudis de primer, segon o primer i segon cicle. 

 Amb independència del nombre de crèdits que siguin objecte de reconeixement, per tenir 

dret a l’expedició del títol de màster de la UPC s’han d’haver matriculat i superat un mínim 

d’ECTS, on no s’inclouen crèdits reconeguts o convalidats d’altres titulacions d’origen oficials 

o pròpies, ni el reconeixement per experiència laboral o professional acreditada. El mínim 

de crèdits a superar en el cas de màsters de 120 ECTS és el 50% dels crèdits de la titulació, i, 

per tant, en aquest màster, el nombre màxim de crèdits a reconèixer és de 60 ECTS. 

 El  reconeixement  tindrà  els  efectes  econòmics  que  fixi  anualment  el  decret  pel  qual 

s’estableixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques 

catalanes. 

TERMINIS: 

La sol∙licitud es podrà presentar al llarg dels mesos de juny, juliol i fins al 4 de setembre (o data 
que fixi el calendari acadèmic de la UPC per als plans d’estudis amb matrícula anual). 

 

PROCEDIMENT: 
 
 Presentar una sol∙licitud a través d'e‐secretaria (Tràmits / Altres tràmits). 

 Abonar a  través d'e‐secretaria  (Tràmits  / Certificats  / Acadèmics  / Sol∙licitud d'estudi de 
convalidacions)  la taxa d'estudi de reconeixements  i convalidacions prevista al decret pel 
qual es fixen els preus per a la prestació de serveis acadèmics a les universitats públiques 
catalanes aprovat per la Generalitat de Catalunya. 

 Lliurar a Secretaria els documents següents: 

1. Certificació acadèmica personal 

2. Pla d'estudis i programes de les assignatures publicats pel centre d'origen. 

3. Annex a la sol∙licitud indicant les assignatures que es volen reconèixer i la informació 
dels estudis d’origen.  

 

En el cas que els estudis s'hagin realitzat en un centre estranger, els documents hauran d'anar 
acompanyats d'una traducció oficial al català o al castellà, i ser degudament legalitzats per via 
diplomàtica, si s'escau. 

Les  assignatures  reconegudes  es  matricularan  en  el  següent  període  de  matrícula  que 
s'estableixi a l'ETSAB. El preu dels crèdits en aquest cas està fixat pel decret abans esmentat. 

En  cas  que  es  reconeguin  assignatures  ja  matriculades  caldrà  posar‐se  en  contacte  amb 
Secretaria per realitzar  la modificació de  la matrícula corresponent  i tramitar  la sol∙licitud de 
devolució de preus públics, si s'escau. 

Si s'amplien els estudis d'origen i es desitja sol∙licitar més reconeixements en cursos posteriors, 
caldrà seguir novament el procediment anterior (inclòs el pagament de la taxa). 
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9.6 Normativa de reconeixement de crèdits optatius  

La Normativa Acadèmica de Màster Universitari, d’ara en endavant NAMU, preveu en el seu 
punt 4.1.3 Reconeixement de crèdits per experiència  laboral  i professional que únicament es 
reconeixeran crèdits per aquest concepte en els plans d’estudis  que contemplin la realització 
de pràctiques externes amb caràcter obligatori o optatiu. A la “Memòria per a la sol∙licitud de 
verificació del títol universitari oficial de Màster Universitari en Paisatgisme per la Universitat 
Politècnica de Catalunya” s’estableix en 6 ECTS el nombre de crèdits obligatoris  (assignatura 
Pràctiques en despatx professional) que els estudiants han d’obtenir mitjançant la realització de 
pràctiques acadèmiques externes.  

L’estudiant podrà obtenir aquests crèdits mitjançant dues vies: 

1. La realització d’una practica acadèmica externa curricular, mitjançant Conveni de 

Cooperació Educativa o equivalent, segons el marc de la Normativa de pràctiques 

acadèmiques externes de la UPC 

2. El reconeixement de crèdits per experiència laboral i professional, segons el marc 

de la NAMU 

En  ambdós  casos,  només  es  consideraran  aquelles  pràctiques  que  estiguin  directament 

relacionades amb les competències i coneixements adquirits en la titulació de màster, quedant 

excloses, per tant, les tasques de suport administratiu i de suport a la docència realitzades a la 

pròpia Universitat, així com qualsevol activitat que no estigui inclosa al marc normatiu. 

Els 6 crèdits obtinguts per aquest concepte s’assignaran segon els casos: 

 Per un mínim de 180 hores  realitzades en una practica acadèmica externa curricular 

mitjançant Conveni de Cooperació Educativa o  equivalent. 

Es podrà sol∙licitar el reconeixement quan una única pràctica acadèmica assoleixi el nombre 
mínim  d’hores  establert.  (No  es  pot  acumular/sumar  hores  realitzades  en  pràctiques 
diferents). 

Segons la normativa de pràctiques acadèmiques externes, les pràctiques curriculars tenen 
la  mateixa  consideració  que  una  assignatura  i,  per  tant,  tindran  assignat  professorat 
responsable, que farà les funcions del tutor/a acadèmic, i que avaluarà la pràctica amb una 
qualificació numèrica i descriptiva a partir de l’informe de l’estudiant/a i del tutor de l’entitat 
col∙laboradora.  Aquesta  qualificació  serà  incorporada  a  l’expedient  de  l’estudiant/a,  i 
computarà a tots els efectes en la seva nota mitjana. 

 Per un mínim de 800 hores reconegudes per experiència laboral i professional 

Els reconeixements per experiència  laboral  i professional s’incorporaran a  l’expedient de 
l’estudiant mitjançant resolució de la Comissió Acadèmica del Màster i previ pagament de 
les taxes que fixi el Decret de Preus Públics. Segons la normativa de màster, aquest tipus de 
reconeixement no incorporen qualificació i, per tant, no computen a efectes del barem de 
l’expedient ni de la seva nota mitjana. 

En  aquest  darrer  cas,  la  Comissió  Acadèmica  del Màster  valorarà  si  l’experiència  laboral  i 

professional  que  acredita  l’estudiant  està  relacionada  amb  les  competències  inherents  a  la 

titulació. L’estudiant haurà d’aportar la documentació següent: 

1. Certificat de vida laboral que acrediti la vinculació de l’estudiant amb l’empresa 

2. Document emès per l’empresa que acrediti les tasques realitzades i el període en 

què s’han realitzat 
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3. En el cas que el propi estudiant sigui responsable de l’empresa, haurà d’aportar la 

certificació de  treballador autònom així com qualsevol altre  informe que  l’escola 

sol∙liciti 

4. Informe de l’estudiant/a sobre l’activitat desenvolupada. 

En cap cas es reconeixerà  l’experiència professional si prèviament  ja s’hagués reconegut a  la 

titulació de grau. 

Procediment 

Sol∙licitud de matrícula de crèdits per pràctiques acadèmiques externes curriculars realitzades 
mitjançant Conveni de Cooperació Educativa o equivalent 

1. L’estudiant/a ha d’adreçar‐se a l’Oficina de Convenis de Cooperació Educativa, on prèviament 
cal inscriure’s. L’Oficina CCE comprova que l’estudiant/a compleix tots els requisits necessaris 
per a la realització del conveni. 

2. L’estudiant/a ha de tramitar  i  lliurar a  l’Oficina de CCE, abans de  l’inici de  la pràctica, tota  la 
documentació necessària per realitzar el CCE, i que inclou, entre altres, el document “Annex I 

bis. Projecte formatiu” PDF. Aquest document el signa el professor responsable de l’assignatura 

Pràctiques en despatx professional, que actua com a tutor acadèmic del CCE. Amb una còpia del 
conveni signat, inclòs el document "annex I bis. Projecte formatiu", l’estudiant s’ha d’adreçar a 
la Secretaria per realitzar la matrícula de l’assignatura Pràctiques en despatx professional. 

3. Un cop finalitzat el conveni, l’estudiant/a ha de lliurar a l’Oficina CCE dues còpies dels documents 
“Annex II. Informe final del tutor de l’entitat” i “Annex III. Memòria final de l’estudiant/a”. 

4. L’Oficina CCE comprova que la documentació és correcte i l’estudiant/a recull una de les còpies 
convenientment segellada. 

5. L’estudiant/a envia la còpia segellada per l’Oficina CCE al professor responsable de l’assignatura 
Pràctiques en despatx professional per a l’avaluació del conveni. 

6. En  finalitzar  el  període  lectiu  en  què  s’ha  matriculat  l’assignatura  Pràctiques  en  despatx 
professional, el professor responsable de l’assignatura avaluarà amb una qualificació numèrica 
i descriptiva el conveni realitzat. 

7. En el cas d’altres modalitats de pràctica acadèmica externa curricular gestionada i tutelada per 
l’ETSAB que no es formalitzi via Conveni de Cooperació Educativa, el procediment és equivalent 
però la documentació serà la corresponent a la modalitat de la pràctica. (p.ex. estades Erasmus+ 
SMT Pràctiques en empresa) 

 

Sol∙licitud de reconeixement de crèdits optatius per experiència laboral i professional 

1. L’estudiant/a ha de fer una sol∙licitud de reconeixement de l’assignatura Pràctiques en despatx 
professional mitjançant l’e‐secretaria i pagar la taxa que dicta el Decret de Preus Públics per al 
reconeixement  de  crèdits.  L’estudiant/a  haurà  d’acompanyar  aquesta  sol∙licitud  amb  la 
documentació requerida a tal efecte. 

2. La Secretaria enviarà la documentació aportada al professor responsable de l’assignatura que 
emetrà un informe al respecte tot tenint en compte la documentació presentada i el retornarà 
a la Secretaria. 

3. Un cop al semestre, la Comissió Acadèmica del màster es reunirà per avaluar totes les sol∙licituds 
de reconeixement que s’hagin presentat fins el moment i sobre les que s’hagi emès informe per 
part  del  responsable  de  l’assignatura.  La  resolució  final  tindrà  en  compte  la  documentació 
presentada i l’informe del professor responsable. 

4. La Secretaria de Postgrau comunicarà la resolució a l’estudiantat i, en cas positiu, matricularà 
l’assignatura Pràctiques en despatx professional com a assignatura reconeguda. L’estudiant/a 
haurà de realitzar el pagament d’aquesta matrícula segons dicta el Decret de Preus Públics. 
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5. La Secretaria introduirà el reconeixement que hagi resolt la Comissió Acadèmica del màster. 

 

9.7 Model de docència, avaluació i matrícula 
La docència de les assignatures es desenvoluparà exclusivament al semestre on està prevista a 

excepció de  l’assignatura Pràctiques en despatx professional que es podrà assolir en els dos 

semestres del curs. 

Es  realitzarà  una matrícula  anual.  Els  i  les  estudiants/es  podran  realitzar  una  revisió  de  la 

matrícula de les assignatures de segon semestre durant el període que es determina a tal efecte 

i que serà publicat amb anterioritat al web de l’Escola.  

9.7.1 Model d’avaluació 
Totes les assignatures tindran, a més de l’avaluació continuada,  una avaluació final  en acabar 

cada  semestre  (a  excepció  del  TFM  que  es  regula  per  la  seva  pròpia  normativa).  En 

conseqüència,  el  professorat  responsable  de  totes  les  assignatures  haurà  de  lliurar  les 

qualificacions  finals en  les dates previstes en el    calendari acadèmic  i mitjançant el  sistema 

informàtic a tal efecte. 

La normativa d’avaluació i permanència es pot consultar en els apartats corresponents d’aquest 

mateix  document  (9.2  Normativa  d’avaluació  de  les  assignatures  i  9.4  Normativa  de 

permanència). 

10. Planificació acadèmica MBLandArch 

10.1 Oferta d’assignatures  
A partir de  l’encàrrec docent es defineixen el nombre de grups, els horaris,  la distribució per 

semestres i les capacitats que  s’impartiran.  

L’oferta definitiva és la que figura com Annex 19. 

Els  departaments  hauran  de  comunicar  l’assignació  de  professorat  a  les  corresponents 

assignatures per tal que aquesta informació es pugui publicar amb antelació a la matrícula i sigui 

coneguda pels estudiants i les estudiantes.  

10.2 Calendari acadèmic 
Les característiques del calendari acadèmic són les següents: 

 Primer semestre: estructura de 12 setmanes de docència 
 Segon semestre: estructura de 15 setmanes de docència 
 Períodes de preparació d’exàmens i de revisió de les qualificacions en els dos semestres. 
 

La proposta de calendari figura com Annex 20. 

10.3 Horaris de les assignatures 
Es presenten els horaris de les assignatures com a Annex 21. 

10.4 Calendari d’exàmens finals 
La proposta de calendari d’exàmens finals de primer i segon semestre figura com Annex 22. 
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10.5 Calendari de matrícula 
Del 21 al 23 de setembre 

11. Màsters universitaris en extinció 
La  implantació  el  curs  2015‐2016  del  nou  Màster  Universitari  en  Estudis  Avançats  en 

Arquitectura‐Barcelona (MBArch) inicia l’extinció de sis màsters universitaris. En concret, 

1. MU en Teoria i Història de l’Arquitectura (60 ECTS) 
2. MU en Arquitectura, Energia i Medi Ambient (60 ECTS) 
3. MU en Gestió y Valoració Urbana (60 ECTS) 
4. MU en Tecnologia en l’Arquitectura (120 ECTS) 
5. MU en Teoria i Pràctica del Projecte d’Arquitectura (60 ECTS) 
6. MU en Urbanisme (120 ECTS) 

Així  mateix,  la  implantació  del  nou màster  reverificat, Màster  Universitari  en  Paisatgisme 

(MBLandArch), inicia l’extinció del Màster Universitari en Paisatgisme (120 ECTS). 

A continuació, es mostren dues taules amb els cronogrames d’implantació i extinció. 

 

 

Els màsters de 60 ECTS oferiran dues convocatòries amb dret a examen als estudiants que encara 

hi mantinguin el seu expedient. Un cop finalitzat el curs 2015‐2016 els programes de 60 ECTS 

quedaran  totalment  extingits  i  els  estudiants  que  tinguin  pendents  crèdits  per  finalitzar  la 

titulació hauran de canviar‐se de pla si volen continuar els seus estudis. En aquest cas, s’aplicarà 

la taula d’equivalències que correspongui i que es detallen a l’annex 23.  

Els màsters de 120 ECTS oferiran dues convocatòries amb dret a examen als estudiants que 

tinguin pendents assignatures del primer curs. Un cop finalitzat el curs 2015‐2016, el primer curs 

d’aquests estudis quedarà extingit. En conseqüència, els estudiants que tinguin pendents alguna 

assignatura de primer curs hauran de canviar de pla si volen continuar els seus estudis. Durant 

aquest mateix curs, 2015‐2016 s’oferirà docència equivalent, segons  la  taula d’equivalències 

2016‐2017 2017‐2018

Implantación  

MBArch

(60 ECTS)

Extinción másteres 

actuales

Extinción másteres 

actuales

Extinción 

másteres 

actuales

MU en Teoría e Historia de la Arquitectura 1º curso 60
2 convocatorias a 

examen sin docencia
Extinguido

MU en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente 1º curso 60
2 convocatorias a 

examen sin docencia
Extinguido

MU en Gestión y Valoración Urbana 1º curso 60
2 convocatorias a 

examen sin docencia
Extinguido

1º curso
2 convocatorias a 

examen sin docencia
Extinguido

2º curso
Docencia ordinaria 

(3º y 4º semestre)

2 convocatorias a 

examen sin docencia
Extinguido

MU en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura 1º curso 60
2 convocatorias a 

examen sin docencia
Extinguido

1º curso
2 convocatorias a 

examen sin docencia
Extinguido

2º curso
Docencia ordinaria 

(3º y 4º semestre)

2 convocatorias a 

examen sin docencia
Extinguido

2015‐2016

MÁSTER

Im
p
la
n
ta
d
o

ECTSCURSO

120

120

MU en Tecnología en la Arquitectura

MU en Urbanismo

2016‐2017 2017‐2018

Implantación  

MUP

(120 ECTS)

Extinción máster actual
Extinción máster 

actual

Extinción 

máster 

actual

2015‐2016

MÁSTER ECTSCURSO

1º curso
2 convocatorias a 

examen sin docencia
Extinguido

2º curso
Docencia específica 

(3º y 4º semestre)

2 convocatorias a 

examen sin docencia
Extinguido

120MU en Paisajismo

Im
pl
an
ta
do
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corresponent,  o  específica  de  les  assignatures  de  2n  curs.  En  concret,  s’oferirà  la  docència 

específica següent: 

1. MUTA 

Gestió i valoració económica 

La pràctica de la intervenció en el patrimoni edificat: anàlisi de 
casos 

Climatització I 

Projectes d'instal∙lacions III 

Tècniques i sistemes de construcció industrialitzada. Ampliació 

Projecte constructiu d'elements d'urbanització 

Projectes de construcció III 

 

2. MUU 

Seminari de recerca 

Seminari de recerca 

 

3. MUP 

Legislació, gestió i diagnosi ambiental 

Història i teoria del paisatge II 

Anàlisi del paisatge 

Tècniques d’enginyeria del paisatge III 

Projectes de paisatge III 

Anàlisi projectual 

Restauració del paisatge 

Treball de fi de màster 

 

Els estudiants del MUTA que tinguin pendents crèdits optatius podran cursar assignatures del 
MBArch sempre i quan no tinguin superada l’assignatura equivalent si és el cas. 

12. Planificació acadèmica màsters en extinció 

11.1 Calendari acadèmic 
La  proposta  de  calendari  acadèmic  dels màsters  universitaris  en  extinció  segueix  el mateix 

calendari  que  els  estudis  pels  quals  són  substituïts.  En  concret, MUGVU, MUAEMA, MUTA, 

MUTHA, MUTPPA  i MUU  segueixen el  calendari  acadèmic del MBArch  (Annex 16)  i el MUP 

segueix el calendari del MBLandArch (Annex 20) 
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11.2 Horaris de les assignatures 
Es presenten els horaris de  les assignatures amb docència específica de MUTA  i MUP com a 

Annex 24. 

11.3 Calendari d’exàmens finals 
La proposta de calendari d’exàmens finals de primer i segon semestre figura com Annex 25. 

11.4 Calendari de matrícula 
Del 21 al 23 de setembre 
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Annex 1: Assignatures obligatòries grau 

 

Assignatures troncals i obligatòries de 1r curs 
Sem Pla Codi Nom Assignatura ECTS G M P G M P UB Professor/a responsable

A 2014 210101 Dibuix I 6 22 22 718 ESCODA, M.CARMEN
1 2014 210102 Matemàtiques I 6 6 12 18 716 CASABÓ, JORDI / TOMÁS, SANTOS
1 2014 210103 Física I 6 6 12 720 TORRES HERRERA, RAMON
1

2014 210104 Bases per al Projecte I 6 19 735 (M) JOVER, CRISTINA  - LAFONT, JOSE MARIA / (T) 
LAFONT, JOSE MARIA

1 2014 210105 Bases per a la Teoria 6 6 9 13 703 PLA, MAURICI
A 2014 210106 Dibuix II 6 22 22 718 SANTANA, GALDRIC
2 2014 210107 Matemàtiques II 6 6 12 18 716 MONREAL, AMADEO - GUIJARRO, PIEDAD
2 2014 210108 Física II 6 6 12 720 MARTÍNEZ, M. DOLORS
2

2014 210109 Bases per al Projecte II 6 19 735 (M) JOVER, CRISTINA  - LAFONT, JOSE MARIA / (T) 
LAFONT, JOSE MARIA

2 2014 210110 Bases per a la Tècnica 6 6 12 704 ONECHA PEREZ, BELEN

Assignatures troncals i obligatòries de 2n curs
Sem Pla Codi Nom Assignatura ECTS G M P G M P UB Professor/a responsable

1 2014 210111 Condicionament i serveis I 6 3 6 7 2 3 5 704 COCH, HELENA
1 2014 210112 Projectes I 7,5 15 735 (M) ARMESTO, ANTONIO / (T) LLOBET, FELIU
1 2014 210113 Urbanística I 5 2 15 740 (M) RUBERT, MARIA / (T) FRANQUESA, JORDI
1

2014 210114 Història I 6 3 7 2 5 703 ROVIRA, JOSEP MARIA

A 2014 210115 Representació Arquitectònica I 5 8 8 718 GARCIA, JOSE
2 2014 210116 Construcció I 6 2 4 5 2 4 5 704 GONZALEZ, JOSEP MARIA
2 2014 210117 Estructures I 7 2 4 3 6 716 OBIOL, AGUSTÍ
2 2014 210118 Projectes II 7,5 15 735 (M) ARMESTO, ANTONIO / (T) LLOBET, FELIU
2

2014 210119 Urbanística II 5 2 15 740 (M) MUXÍ, ZAIDA / (T) SAGARRA, FERRAN

A 2014 210120 Representació Arquitectònica II 5 7 8 718 RUIZ, ISABEL

Assignatures troncals i obligatòries de 3r curs 
Sem Pla Codi Nom Assignatura ECTS G M P G M P UB Professor/a responsable

1 2014 210121 Estructures II 6 2 6 2 6 716 MARISTANY, JORDI
1 2014 210122 Projectes III 7,5 15 735 (M) PEÑÍN, ALBERTO / (T) RAVETLLAT, PERE JOAN
1 2014 210123 Urbanística III 5 2 14 740 (M) EIZAGUIRRE, XABIER / (T) MARTIN, ANGEL
1 2014 210124 Història II 7 2 4 2 4 703 ALVAREZ, FERNANDO - PIZZA, ANTONIO
1 2014 210125 Representació Arquitectònica III 5 8 7 718 MONEDERO, JAVIER
2 2014 210126 Construcció II 6 2 4 5 2 4 5 704 LLORENS, IGNASI DE
2 2014 210127 Condicionament i serveis II 6 2 4 5 2 4 5 704 FUMADO, JOAN LLUIS
2 2014 210128 Projectes IV 7,5 15 735 (M) PEÑÍN, ALBERTO / (T) RAVETLLAT, PERE JOAN

2 2014 210129 Urbanística IV 5 2 14 740 (M) RUISANCHEZ. MANUEL / (T) PEREMIQUEL, 
FRANCESC 

Grups
G Gran (Màx. 90 estudiants); típicament per a classes expositives i explicatives
M Mitjà (Màx. 50 estudiants); usualment per a classes de pràctiques o problemes
P Petit (Màx. 30 estudiants); treball en grup, tallers, seminaris, etc.

(M) Professorat responsable de Grups de matí
(T) Professorat responsable de Grups de tarda

Semestre
A Anual

GRUPS 1r GRUPS 2n 

GRUPS 1r GRUPS 2n 

GRUPS 1r GRUPS 2n 
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Assignatures troncals i obligatòries de 4t
Sem Curs Codi Nom Assignatura ECTS G M P G M P UB Professor/a responsable

1 4 210130 Estructures III 6 2 4 1 2 716 MOYA, LLUÍS
1 4 210131 Projectes V 7,5 13 735 (M) GALLEGO, MOISES / (T) SOLAGUREN-BEASCOA, FELIX
1 4 210132 Urbanística V 5 2 14 740 (M) CROSAS, CARLES / (T) ROCA, ESTANISLAO
1 4 210133 Teoria I 6 2 4 1 2 703 LLORENTE, MARTA
1 4 210138 Representació Arquitectònica IV 5 4 9 718 REGOT, JOAQUIN
2 4 210134 Construcció III 7 2 5 2 4 704 PARDAL, CRISTINA
2 4 210135 Condicionament i serveis III 6 1 2 3 2 4 5 704 DAUMAL, FRANCESC 
2 4 210136 Projectes VI 7,5 13 735 (M) GALLEGO, MOISES / (T) SOLAGUREN-BEASCOA, FELIX
2 4 210137 Urbanística VI 5 2 14 740 (M) PARCERISA, JOSEP / (T) GALINDO, JULIAN

Assignatures troncals i obligatòries de 5è
Sem Curs Codi Nom Assignatura Crèdits G M P G M P UB Professor/a responsable

1 5 210140 Estructures IV 5 2 4 1 2 716 GARCIA, DAVID

1 5 210142 Taller Temàtic I 7,5 17 735 LINARES, ALFRED/TERRADES, ESTEVE/PRATS, EVA /RIBAS, CARME 
/FERNÁNDEZ, ELENA / BRU, EDUARD

1 5 210141 Teoria II 5 2 4 1 2 703 MONTANER, JOSEP MARIA
1 5 210139 Construcció IV 7,5 2 5 1 3 704 DIAZ, CESAR
2 5 210143 Arquitectura Legal i  Gestió 7,5 1 3 2 5 704 ROCA, JOSEP/PEREZ, CARLOS

2 5 210144 Taller Temàtic II  7,5 17 735 LINARES, ALFRED/TERRADES, ESTEVE/PRATS, EVA /RIBAS, CARME 
/FERNÁNDEZ, ELENA / BRU, EDUARD

Grups
G Gran (Màx. 90 estudiants); típicament per a classes expositives i explicatives
M Mitjà (Màx. 50 estudiants); usualment per a classes de pràctiques o problemes
P Petit (Màx. 30 estudiants); treball en grup, tallers, seminaris, etc.

(M) Professorat responsable de Grups de matí
(T) Professorat responsable de Grups de tarda

Semestre Semestre

Semestre Semestre
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Annex 2: Assignatures optatives grau 

 

 

1r Sem 2n Sem

Pla Codi Nom Assignatura Crèdits/
ECTS Places Places UB Professor/a responsable

94 13941 Tutoria PFC 6 25 735 E. PRATS / R. FLORES
94 13941 Tutoria PFC 6 25 735 E. BRU
94 13941 Tutoria PFC 6 25 735 E. TERRADAS
94 13941 Tutoria PFC 6 25 735 A. LINARES
94 13941 Tutoria PFC 6 25 735 C. RIBAS / T. SALVADÓ
94 13941 Tutoria PFC 6 25 735 E. FERNÁNDEZ
94 13941 Tutoria PFC 6 40 735 M. SAURA

2014 210219 Tipografia i arquitectura 4 40 210 SATUÉ, ENRIC 
2014 210150 Habitatge i cooperació 5 40 210 BESTRATEN, SANDRA 
2014 210174 Tecnologies de baix cost per a la cooperació 5 40 210 BESTRATEN, SANDRA 

2014 210176 Mobiliari i arquitectura: de la indústria al disseny a 
mida 2,5 40 210 FORT, JOSEP MARIA 

2014 210207 Història de l'art occidental I 3 40 703 ROVIRA, JOSEP MARIA 
2014 210208 Història de l'art occidental II 3 40 703 ROVIRA, JOSEP MARIA 

2014 210152 L'habitatge col·lectiu:antecedents, realitzacions 
actuals i alternatives 2,5 40 703 OLIVERAS, JORDI 

2014 210209 Història de l'arquitectura espanyola (XIX-XX) 3 40 703 GARCIA, CAROLINA  /  GRANELL, ENRIC
2014 210190 Seminari Construir comunitats 4 40 703 RAMON, ANTONI
2014 210191 Seminari Projecte i indústria. Les parts i el tot 4 40 703 ALVAREZ, FERNANDO
2014 210205 Antropologia de la ciutat 4 40 703 LLORENTE, MARTA 
2014 210206 Mites i arquitectura a occident 3 40 703 AZARA, PEDRO 

2014 210204 Arquitectura i política 4 40 703/
740 MONTANER, JOSEP MARIA / MUXI, ZAIDA

2014 210223 Arquitectura i cinema 3 40 703 PIZZA, ANTONIO
2014 210210 Construcció industrialitzada i innovació 3 40 704 LLORENS, JOSEP IGNASI DE
2014 210212 Arquitectura, materials i medi ambient 3 40 704 PARDAL, CRISTINA 
2014 210211 Arquitectura acústica. Acústica de sales 3 40 704 DAUMAL, FRANCESC
2014 210222 Energies renovables a l'arquitectura 3 40 704 COCH, HELENA 
2014 210172 Normes i control de l'edificació 2,5 40 704 PEREZ, CARLOS
2014 210213 L'arquitectura mediambiental: l'estalvi energètic 3 40 704 DE BOTTON, JOYCE
2014 210214 Il·luminació natural i artificial 3 30 704 MUROS, ADRIA
2014 210181 Valoracions immobiliàries 2,5 60 704 ROCA, JOSEP / MARMOLEJO, CARLOS
2014 210180 Arquitectura interior 2,5 40 704 SOLSONA, XAVIER
2014 210196 Infraestructura i serveis urbans 2,5 40 704 PARDO, FELIX /FUMADÓ, JOAN LLUIS
2014 210197 Innovació tècnica del projecte: Estudi de casos 2,5 40 704 GONZALEZ, JOSEP MARIA
2014 210192 Seminari L'arquitectura com a experiència 4 704 BACHS, ISABEL

2014 210193 Seminari Arquitectura i invenció 4 735/
704

LINARES, ALFRED / MIAS, JOSEP / PARDAL, 
CRISTINA

2014 210218 Gestió urbanística 3 40 704 PEREZ, CARLOS
2014 210216 Gestió i creació d'empreses per arquitectes 3 30 704 BONAFONTE, MONICA
2014 210215 Estudis urbans amb tecnologia  SIG 3 25 704 GARCIA, PILAR
2014 210220 Tècniques i arts aplicades a la restauració 3 40 704 SEGUÍ, MARC
2014 210217 Introducció al patrimoni arquitectònic 3 40 704 ONECHA, BELEN
2014 210156 Formigó armat aplicat 5 40 716 MARISTANY, JORDI 
2014 210173 Dissenyant en fusta, construcció i càlcul 5 40 716 BLASCO, JORGE /  ORTI, ANTONIO 

2014 210198 Estructures industrialitzades/estructures prefabricades 2,5 40 716 BLASCO, JORGE

2014 210199 Infraestructures Urbanes - Estructures de grans llums 2,5 40 716 BLASCO, JORGE

2014 210200 Maquetació virtual de l'estructura del projecte 2,5 40 716 URBANO, JORGE
2014 210157 Control gràfic de l'entorn natural i urbà en 3D 5 40 718 NOCITO, GUSTAVO
2014 210169 CAD Management 5 40 718 RUIZ, ISABEL

2014 210160 Barcelona I: Caminar Barcelona 5 40 740-
718 ROCA, ESTANISLAO / DE MENDOÇA, RENATA

2014 210201 Aplicació de sistemes de disseny paramètric 5 40 718 COLOMA, ELOI
2014 210202 Multimèdia: TICs per a l'arquitectura 5 40 718 REDONDO, ERNEST
2014 210221 Fotografia digital a l'arquitectura 4,5 40 718 MESA, ANDRES DE

2014 210182 El paper de la ciència i la tecnologia a la cultura 
contemporània 2,5 40 720 FAYOS, FRANCESC

2014 210158 Rehabitar. La casa i el carrer 5 40 735 MONTEYS, XAVIER

2014 210164 Arne Jacobsen 2,5 60 735 BARDI, BERTA / SOLAGUREN-BEASCOA, FÉLIX

2014 210165 Espai: unitat i privacitat 2,5 40 735 Pendent
2014 210203 Espai públic/Disseny urbà 5 40 740 GONZÁLEZ, AQUILES / RUBERT, MARIA

2014 210183 Dimensions de la sostenibilitat: paràmetres 
mediambientals en el disseny arquitectònic 5 40 735 USÓN, EZEQUIEL

2014 210178 Mestres nòrdics 5 40 735 FERRER, JAIME JOSE

2014 210193 Seminari Arquitectura i invenció 4 735/
704

LINARES, ALFRED / MIAS, JOSEP / PARDAL, 
CRISTINA

2014 210195 Seminari Vigència del realisme 4 40 735/
740 SERRA, ENRIC / BRU, EDUARD

2014 210185 Learning from X city 2,5 40 740 RUBERT DE VENTÓS,  MARIA 
2014 210184 La reforma urbana 2,5 40 740 GALINDO, JULIAN
2014 210186 Polítiques urbanes 2,5 40 740 PEREMIQUEL, FRANCESC
2014 210203 Espai públic/Disseny urbà 5 40 740 GONZÁLEZ, AQUILES / RUBERT, MARIA

2014 210195 Seminari Vigència del realisme 4 40 735/
740 SERRA, ENRIC / BRU, EDUARD

2014 210194 Seminari Infraestructura, ciutat i arquitectura 4 40 740 MARTIN, ANGEL
2014 210188 Territori i paisatge 5 40 740 VIDAL, MIQUEL

2014 210189 Urbanisme i ecologia. Conceptes, estratègies i 
projectes 5 40 740 CROSAS, CARLES/PEREA, JORGE

2014 210187 Reciclatje urbà 2,5 40 740 NAVAS, DANIEL

2014 210160 Barcelona I: Caminar Barcelona 5 40 740-
718 ROCA, ESTANISLAO / DE MENDOÇA, RENATA

2014 210159 Ciutats en la història 5 40 740 MARTIN, ANGEL  
2014 210166 New York-Barcelona: atles dels teixits urbans 2,5 40 740 COROMINAS, MIQUEL

40

40

40
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Annex 3: Tribunals 
Pla 94 

 

PFG 2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

E. Roca, I. Bilbao, C. Pardal, F. Vázquez

F. Solaguren‐Beascoa, J. de Botton, A. Huguet, I. González

J. Bellmunt, J. Alentorn, J. Viader, R. Vilalta

Ll. Moya, C. Domingo, M. Bayona, I. Riera

Z. Muxí, S. Bestraten, A. Ramos, P. Reus

J. Sabaté, J. Urbano, A. Peñín, M. Baquero

E. Terradas, E. Crespo, J.M. González, R. Clotet

M. Corominas, K. Hofert, R. Irigoyen, A. Arribas

M. Rubert, R. Such, A. Muros, R. Torra

C. Jover, J.M. Lafont, H. Coch, Pendent

J. Coll, J. Pagés, J. Bohigas, M. Berengué

F. Segarra, A. Obiol, J.I. Llorens, J. Garcés

A. Linares, X. Llobet, L. Calderón, M.A. Alonso de Medina

J. Roig, J. Maristany, T. Ramón, J. Vendrell

E. Bru, F.X. Aldabo, E. Serra, I. Paricio

C. Díaz, P. Biurrun, J.A. Marín, F. Guardia

J. Ros, I. Bachs, M. Ruisánchez, G. Robert

T. Salvadó, J. Blasco, F. Pardo, Ll. Clotet

E. Calafell, F. Bacardit, I. Sanfeliu, M.L. Sánchez

Tribunal

Ordinari

D'aula

LÍNIA PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2 (Secretari) VOCAL 3 (Convidat)

Teoria i projecte Ricardo Flores Eva Prats Toni Ramon Pendent

Urbanisme, 

paisatgisme i gestió
Eduard Bru Enric Serra Xavier Aldabó I. Paricio

Anton Salvadó Jorge Blasco Félix Pardo L. Clotet

Tecnologia de 

l'arquitectura
Elena Fernández Pendent Jordi Roig J. Vendrell

Jordi Ros Isabel Bachs Manuel Ruisánchez G. Robert

Alfred Linares Lucrecia Calderón Xavier Llobet M.A. Alonso
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TFG 2014 

President:

President:

President:

Membres:

Membres:

Jaime José Ferrer Fores

Ernest Redondo Domínguez

Àmbit de Tecnologia

Àmbit de Teoria i Projecte

Àmbit d’Urbanisme i Paisatge

Membres:

Josep Maria González Barroso

Carmen Escoda Pastor

Alberto Peñín Llobell

Pere Joan Ravetllat Mira

Fernando Álvarez Prozorovich

Julián Galindo González

Jordi Franquesa Sánchez
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Annex 4: Calendari acadèmic grau 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 66 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



Annex 5: Horaris assignatures obligatòries grau 
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Annex 6: Calendari exàmens grau 
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Annex 7: Programa docent MArqEtsaB 
Teoria i projectes d’edificació i urbanisme 
Unitats que la imparteixen:  703 – Composició Arquitectònica, 735 – Projectes Arquitectònics, 
740 – Urbanisme i Ordenació del Territori 

ECTS: 12  Semestre: 1   Obligatòria 

Professorat  responsable: Miquel  Corominas, Moisés  Gallego,  Cristina  Jover,  Jordi Oliveras  i 

Joaquim Sabaté 

Objectius de l’assignatura 

Los  objetivos  principales  de  esta  asignatura  consisten  en  profundizar  en  la  práctica  y  el 

desarrollo de  los proyectos de arquitectura en  su globalidad, prestando especial atención al 

proceso de elaboración de las ideas y de su razonamiento crítico, e incidiendo específicamente 

en  las  especificidades  del  proyecto  complejo,  atendiendo  simultáneamente  a  sus  partes 

constituyentes, en el que se plantean intensificaciones en cuanto a su conocimiento y también 

atendiendo a sus relaciones entre ellas. 

Esta  asignatura  establece  una  intencionada  relación  con  la  asignatura  correspondiente  al 

Proyecto Fin de Carrera, en  la medida en que es un necesario  complemento.  Las  temáticas 

abordadas por esta asignatura de 12 créditos pretenden alimentar y nutrir adecuadamente al 

conocimiento necesario para la elaboración de este proyecto. Por ello, sus contenidos son de 

carácter diverso pero incisivo, donde en la misma profundización de las temáticas se busca la 

reflexión  global  del  proyecto,  a  partir  del  análisis  y  valoración  de  diferentes  ejemplos,  que 

abordan tanto desde el punto de vista teórico como práctico. Es precisamente en esta doble 

vertiente en la que se plantea abordar con garantías el desarrollo del proyecto del estudiante. 

Continguts de l’assignatura 

En esta asignatura se desarrollan en formato de lecciones y posterior discusión algunos tópicos 
susceptibles de orientar y apoyar los trabajos encaminados hacia el Proyecto Fin de Carrera.  

Las sesiones las imparten profesoras y profesores de los diferentes departamentos implicados y 
el formato combinará sesiones de carácter teórico con sesiones de tipo seminario. 

Índice (entre paréntesis, departamento responsable) 

La arquitectura de la ciudad (U)  
Las reglas de construcción de su arquitectura explican, en algunas ocasiones de manera muy 

determinante, la conformación de nuestras ciudades. Forma de la arquitectura y forma urbana 

mantienen, en estos casos, una estrecha relación. Entender como ésta se ha producido desde la 

formulación de  criterios y modelos muy precisos  resulta  fundamental para  intervenir en  las 

mismas. Se planteará el análisis de esta relación en tres o cuatro grandes ciudades/proyectos 

urbanos. 

Arquitectura y morfología urbana (PA) 

Las  aportaciones más  recientes  sobre  la  integración  de  nuevas  arquitecturas  en  el  espacio 

urbano están ofreciendo nuevos criterios compositivos con resultados sorprendentes. Las viejas 

leyes  compositivas  del  movimiento  moderno  están  dando  paso  a  criterios  de  economía, 

confortabilidad y lecturas subjetivas de la  idea de entorno. Todo un espacio de conocimiento 

que debe ser analizado. 
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Tejidos urbanos no consolidados (PA) 

Los  fenómenos  de  urbanización,  los  tejidos  suburbanos  y  determinados  asentamientos 

residuales han ofrecido un panorama desolador desde el punto de vista arquitectónico.  Las 

arquitecturas de carácter residencial que ocupan estas áreas tienen un papel minúsculo en su 

recualificación. Sin embargo, son  fragmentos de ciudad que precisan equipamientos, y éstos 

requieren  de  todo  conocimiento,  de  las  reglas  de  arquitectura,  para  asumir  el  necesario 

protagonismo. 

Intersticios urbanos (PA) 

Las áreas metropolitanas, en su continuado crecimiento, llegan a generar inevitables vacíos que 

requieren de la especialidad de la disciplina urbanística. Trabajos de análisis urbano que precisan 

del apoyo de la proyectación arquitectónica para formalizar propuestas. Se trata de una materia 

a elaborar conjuntamente con otros departamentos. 

Proyectar el territorio (U)  

El territorio puede y debe ser objeto de proyecto, como lo es la ciudad. Pero para ello no se trata 

simplemente de trasladar nuestras referencias y modos de hacer a otra escala. Requiere de una 

reflexión  específica,  de  construir modelos,  técnicas  e  instrumentos  derivados  de  su  preciso 

conocimiento. En dos o tres sesiones se pretende ilustrar, a través de ejemplos, como se puede 

producir este nuevo abordaje. 

Paisajismo medioambiental (PA) 

En el medio natural no abundan  construcciones  y el paisaje obedece a  reglas propias de  la 

naturaleza. Sin embargo, la aparición de obras de arquitectura en estos entornos ejercen una 

fuerte  incidencia en el equilibrio natural.  Indagar a través de ejemplos recientes,  las  leyes de 

integración en estos entornos puede aportar elementos a una teoría de integración que a día de 

hoy no es abundante. 

Paisajes culturales (U) 

Los paisajes culturales adquieren una significación creciente en el uso y ordenación del territorio 

postindustrial. Su gestión inteligente se ha convertido en importante factor de desarrollo. Existe 

ya una  cierta experiencia de planes basados en el patrimonio, entendiendo éste en  su más 

amplia  acepción,  como  patrimonio  natural  y  construido.  Todos  ellos  contemplan  algunas 

premisas  básicas:  identificar  los  recursos  de  mayor  interés  y  ofrecer  una  interpretación 

estructurada y atractiva de los mismos, narrar una historia capaz de atraer visitas e inversiones, 

de  descubrir  oportunidades  de  actividad  y  áreas  de  proyecto,  de  situar  el  territorio  en 

condiciones de iniciar un nuevo impulso de desarrollo económico. 

Se trataría, en dos o tres sesiones de ofrecer una panorámica de la evolución en el tratamiento 

del patrimonio,  familiarizarse con  los nuevos conceptos, estudios y proyectos, y conocer  los 

retos que nos plantea esa nueva concepción del paisaje a la disciplina urbanística. 

Las claves del proyecto urbano (U) 

En  tres o  cuatro  sesiones  se presentarán un  conjunto de proyectos urbanos  significativos  y 

recientes, analizando desde su concepción y desarrollo, hasta su construcción. Todos ellos se 

localizan en núcleos urbanos del Área Metropolitana de Barcelona y podrán ser visitados a lo 

largo del curso. Se escogen intentando que en su conjunto cubran diversos aspectos: planes de 

iniciativa  pública  y  privada;  de  gran  tamaño  y  de  escala  reducida;  de  rehabilitación  y  de 

crecimiento; de proyectos  residenciales  y  terciarios; de  renovación o de  transformación; de 

gestión basada en  la reparcelación o en  la expropiación. Sin embargo todos ellos tienen una 

característica  común,  que  es  su  importante  contribución  a  los  sistemas  urbanos,  viario, 
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dotaciones y espacios públicos. Se tratará, a su vez, de valorar cuáles pueden ser las claves del 

buen resultado de un proyecto urbano. 

El proyecto urbano (PA) 

Los edificios colectivos son las piezas que asumen el protagonismo arquitectónico de la ciudad. 

Edificios para la cultura, para el ocio, la enseñanza e incluso los destinados a servicios son los 

generadores de actividad urbana. La abundancia de equipamientos y el rol que desempeñan es 

un campo inagotable de conocimiento para la arquitectura. 

Residuo, reciclaje y reutilización (PA) 
Reutilizar el patrimonio  construido es  la  gran opción  arquitectónica que  llenará  la  actividad 
constructiva en los próximos años. Pero será un concepto de rehabilitación entendido como algo 
más  que  un  problema  constructivo  si  no  que  abarca  todos  los  campos  de  la  arquitectura. 
Trabajos elaborados en Holanda y Francia son ejemplos que no pueden obviarse, por  tanto, 
temas de curso a analizar. 
 
Arquitectura de la gran escala (PA) 

La gran escala, vinculada a las grandes infraestructuras y equipamientos requiere de un apoyo 
arquitectónico específico. Estaciones de trenes, aeropuertos, estaciones marítimas, terminales 
de autobuses e incluso áreas de descanso en grandes ejes de comunicación, forman un conjunto 
de arquitecturas de gran impacto que requieren análisis del territorio que van más allá que del 
puro emplazamiento. 
 
Espacio público (U)  
Durante dos o tres sesiones se combina la reflexión teórica sobre la vivencia y significación del 
espacio público, con  la discusión sobre  los mecanismos de su proyecto y gestión. La primera 
tiene por objetivo contribuir a construir el marco teórico de las propuestas de los estudiantes, 
mientras que la segunda les aporta métodos de trabajo a partir de la presentación de proyectos 
e investigaciones en curso o recientes. La asignatura profundiza en la irreductible pluralidad de 
los espacios públicos contemporáneos  (espacios urbanos, espacios colectivos, espacios  libres 
territoriales, espacios  infraestructurales), así como en  la gran  incidencia que  la diversidad de 
contextos culturales tiene en esta cuestión. 
 
Espacio público (PA) 
La nueva tradición del espacio público barcelonés ha reclamado  la atención de una parte del 

alumnado  en  atender  a  este  tipo  de  proyectos.  El  espacio  urbano  ha  sufrido  una  enorme 

transformación  en  las  últimas  décadas  del  siglo  pasado,  proceso  que  no  ha  concluido.  Las 

diferentes maneras de utilizar el espacio público es una constante invitación al fomento de la 

creatividad y a la lógica reflexión sobre estos temas. 

Maneras de habitar (PA) 
Las nuevas formas de habitar se han diversificado y abarcan desde el concepto de la vivienda 
tradicional  a  otras  formas  de  una  gran  variedad:  viviendas  monoparentales,  viviendas 
compartidas, residencias de tercera edad, etc. Por otra parte se puede hablar de permanencia 
del “Existenzminum” en estos días, El campo de análisis es de una gran actualidad y ofrece un 
renovado interés. 
 
Habitar en colectividad (CA) 
Estado  actual de  los  sistemas de  agregación  y de  acceso  en  edificios de  viviendas urbanas. 

Sistemas de co‐housing y residencias colectivas. Las formas ideales en desarrollos de edificios 

verticales y horizontales. Parámetros cuantitativos y cualitativos de la forma. 
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Arquitecturas específicas (CA) 

Edificios para nuevos programas en evolución  relacionados  con  los  cambios de  la  sociedad. 

Programas, construcciones y formas. Satisfacer las demandas de la sociedad del conocimiento 

(escuelas, universidades, museos, bibliotecas), de  la producción  (oficinas,  factorías), del ocio 

(halls y campos de deporte) y el transporte (estaciones y terminales). 

Arquitecturas específicas (PA) 

Los grandes eventos deportivos y la tecnología adaptada al deporte han hecho envejecer a los 

viejos equipamientos deportivos, Las ciudades no desean quedarse al margen de este fenómeno 

al  tiempo que  la cultura del deporte exige nuevas  intervenciones que atiendan una práctica 

totalmente diversificada.  La actualidad de este  tema queda de manifiesto mediante  la gran 

cantidad de proyectos finales de carrera que se presentan en las escuelas de arquitectura.  

Otros ejemplos singulares de este capítulo, como serian juzgados, museos, hospitales y grandes 

equipamientos precisan de  la creación de un banco de tipologías en  la tradición de  los viejos 

tratados de arquitectura vinculados a usos. 

Diseño y producción (PA) 

La Industria de la construcción es el auténtico motor de cambio de la actividad constructiva y 

por ende arquitectónica. Los procesos de prefabricación, la arquitectura en seco y los  nuevos 

materiales  han  desplazado  a  los  albañiles  por  colocadores  y  con  ello  la manera  de  hacer 

arquitectura. Procesos que deben  incorporarse  a  la  teoría  arquitectónica,  lo que  genera un 

nuevos campos de análisis e investigación. 

Estas  áreas  temáticas  componen  el  grueso  de  los  contenidos  de  la  asignatura.  Cada  curso 

académico podrá incidir en todas o en parte de las mismas, en función del escenario docente 

del  año  académico  en  cuestión  y  de  las  necesidades  de  demanda  existente  en  el  ámbito 

profesional. En cualquier caso, y en cuanto a la organización del curso, se plantean 3 grandes 

ámbitos en los que se deberán distribuir las temáticas apuntadas: 

1.  Arquitectura: territorio y ciudad. 

2.  Arqutectura: proyecto urbano. 

3.  Arquitectura: intervenciones específicas 

Cada uno de estas áreas responde a una escala distinta, de mayor a menor ámbito de actuación, 

y que deberán ser abordadas a lo largo del curso académico. 

Contenido para el curso académico 2015‐2016 

PRIMER BLOQUE: SEMANAS 1-4  

ARQUITECTURA: TERRITORIO Y CIUDAD 

Arquitectura y morfología urbana 

Las  aportaciones más  recientes  sobre  la  integración  de  nuevas  arquitecturas  en  el  espacio 

urbano están ofreciendo nuevos criterios compositivos con resultados sorprendentes. Las viejas 

leyes  compositivas  del  movimiento  moderno  están  dando  paso  a  criterios  de  economía, 

confortabilidad y lecturas subjetivas de la  idea de entorno. Todo un espacio de conocimiento 

que debe ser analizado. 
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Conferenciantes: Moisés Gallego (Integración en contextos urbanos, V. Olímpica e Integración 

en contextos urbanos según T. Fretton); Ricardo Devesa (La casa y el árbol, Tesis Doctoral); Josep 

Fusas  (Arquitectura  y  realidad,  Tesis Doctoral); Moisés Gallego  (Propuesta  experimental  de 

viviendas  en Mulhouse,  Francia  y  Evolución  de  las  viviendas  jardín  según  L.C.);  Pere  Juan 

Ravetllat (La vivienda Pompeyana. Tesis Doctoral), Xavier Monteys (Montbau, de los bloques de 

viviendas a las casas adosadas). 

La arquitectura de la ciudad / Proyectar el territorio 

Las reglas de construcción de su arquitectura explican, en algunas ocasiones de manera muy 

determinante, la conformación de nuestras ciudades. Forma de la arquitectura y forma urbana 

mantienen, en estos casos, una estrecha relación. Entender como ésta se ha producido desde la 

formulación de criterios y modelos muy precisos,  resulta  fundamental para  intervenir en  las 

mismas. Se planteará el análisis de esta relación en cuatro grandes ciudades/proyectos urbanos: 

París, Barcelona, New York, Ámsterdam. 

El territorio puede y debe ser objeto de proyecto, como lo es la ciudad. Pero para ello no se trata 

simplemente de trasladar nuestras referencias y modos de hacer a otra escala. Requiere de una 

reflexión  específica,  de  construir modelos,  técnicas  e  instrumentos  derivados  de  su  preciso 

conocimiento. En tres sesiones (Proyectar el territorio en tiempos de incertidumbre; El diseño 

del  espacio  agrario;  El  proyecto  del  espacio  turístico)  se  pretende  ilustrar  como  se  puede 

producir este nuevo abordaje. 

Sesiones: 

1. París: De la arquitectura a la ordenanza, de la escenografía a la ciudad 

2. Barcelona: La construcción de la arquitectura del Ensanche 

3. Nueva York: Controlar los rascacielos, la nueva sintaxis 

4. Ámsterdam: De  los  sellos  y  patrones  a  la  técnica  serial,  el  Plan  de  Extensión  de 

Ámsterdam de 1934 

5. Criterios e instrumentos en el proyecto del territorio 

6. La ordenación territorial del turismo: Un nuevo modelo de proyecto turístico en base 

al paisaje. 

Fragmentación y recombinación de modelos urbanos 

Comunidades  como  resultado  de  interacciones  locales  y  remotas;  actividades  como 

combinaciones de sincronías y asincronías; sobreposiciones de infraestructuras de transporte y 

redes de telecomunicación; laboratorios de ciudad sensible; ciudad en tiempo real; mapificación 

de espacios de actividades. 

SEGUNDO BLOQUE: SEMANAS 5-8 

ARQUITECTURA: PROYECTO URBANO 

Intersticios urbanos 

Las áreas metropolitanas, en su continuado crecimiento, llegan a generar inevitables vacíos que 

requieren de la especialidad de la disciplina urbanística. Trabajos de análisis urbano que precisan 

del apoyo del proyecto arquitectónico para formalizar propuestas. 
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Conferenciantes:  Moisés  Gallego  (Tesis  Doctoral:  Espacios  de  la  memoria);  Ana  Puigjaner 

(Viviendas con espacios compartidos); Mara Partida (Infraestructuras elevadas) y Nuria Salvadó 

(Intervalos deshabitados, Tesis Doctoral). 

Las claves de los proyectos urbanos 

Se presentarán un conjunto de proyectos urbanos significativos y recientes, analizando desde 

su concepción y desarrollo, hasta su construcción. Todos ellos se localizan en núcleos urbanos 

del Área Metropolitana de Barcelona y podrán ser visitados a lo largo del curso. Se escogen seis 

casos  intentando que en su conjunto cubran diversos aspectos: planes de  iniciativa pública y 

privada; de gran tamaño y de escala reducida; de rehabilitación y de crecimiento; de proyectos 

residenciales  y  terciarios;  de  renovación  o  de  transformación;  de  gestión  basada  en  la 

reparcelación o en  la expropiación. Sin embargo todos ellos tienen una característica común, 

que es su importante contribución a los sistemas urbanos, viario, dotaciones y espacios públicos. 

Se tratará de valorar cuáles pueden ser las claves del buen resultado de un proyecto urbano. 

Sesiones: 

1. Las claves del éxito de los proyectos urbanos Planes muy especiales 

2. El nuevo ensanche residencial de Mollet del Vallès 

3. Transformaciones urbanas. El Clot de la Mel de Barcelona 

4. Remodelación de barrios de vivienda pública: La Mina 

5. El desarrollo del ámbito Diagonal‐Poble Nou y el 22@ 

6. Planes muy especiales 

Nuevas cualidades del espacio 

Desaparición, transformación y aparición de nuevos tipos edificatorios; efectos complejos de 

agregación; espacios para el comercio, y para el trabajo; espacios para la educación y la cultura; 

espacios para el descanso y el ocio; los nuevos campus. 

TERCER BLOQUE: SEMANAS 9-12 

ARQUITECTURA: INTERVENCIONES ESPECÍFICAS Y ESPACIO PÚBLICO 

Arquitecturas específicas 

Los grandes eventos deportivos y la tecnología adaptada al deporte han hecho envejecer a los 

viejos equipamientos deportivos, Las ciudades no desean quedarse al margen de este fenómeno 

al  tiempo que  la cultura del deporte exige nuevas  intervenciones que atiendan una práctica 

totalmente diversificada.  La actualidad de este  tema queda de manifiesto mediante  la gran 

cantidad de proyectos finales de carrera que se presentan en las escuelas de arquitectura. Otros 

ejemplos  singulares  de  este  capítulo,  como  serian  juzgados, museos,  hospitales  y  grandes 

equipamientos precisan de  la creación de un banco de tipologías en  la tradición de  los viejos 

tratados de arquitectura vinculados a usos. 

Conferenciantes: Moisés Gallego (Edificios para el deporte, Palau ST Jordi y Ponencia deportiva); 

Nacho López (Edificios para el deporte, Soteras, Tesis Doctoral). 

Espacio público 

El espacio público es el ámbito social y funcional por excelencia de la ciudad. Las calles, las plazas 

y los parques, estructuran los edificios, equipamientos y dotaciones. La imagen de la ciudad, es 

en la mayoría de casos, la imagen de su espacio público. El proyecto del trazado de la ciudad 
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incorpora  los  espacios  públicos,  pero  en  situaciones  de  escasa  oferta  inicial  o  de  gran 

densificación de los tejidos urbanos, es necesaria una mayor dotación de espacios públicos. En 

otros  casos  es  necesario  mejorar  o  adaptar  el  espacio  público  existente  a  unas  nuevas 

necesidades sociales y  funcionales. Tomaremos como referente  la ciudad de Barcelona y sus 

formas de crecimiento. El objeto de las sesiones son los proyectos realizados en la ciudad entre 

1980  y  2010,  un  conjunto  de  intervenciones  sobre  el  espacio  público  en  general  muy 

significativas, divulgadas y premiadas a nivel internacional. Un amplio conjunto de publicaciones 

institucionales los recoge. Son un conjunto de proyectos con valor patrimonial, aunque quizás 

deberán pasar otros 25 años para que se valoren suficientemente. 

Sesiones: 

1. Espacios públicos de Barcelona 1981‐2010 

2. El espacio público de la ciudad 

3. Los elementos del proyecto del espacio público 

4. El casco antiguo 

5. El Ensanche 

6. La intervención a gran escala en la ciudad 

 

Técnicas y procesos de proyectación y fabricación  

Constructibilidad de las nuevas complejidades; soluciones para formas no‐euclidianas; modelos 

de diseño capaces de generación formal; procesos focalizados en las propiedades emergentes y 

adaptativas de la forma; efectos formales de estrategias de producción. 

Sistema d’avaluació 

La evaluación continuada significará la posibilidad de definir una serie de entregas parciales a 

partir de  las cuales se podrá establecer una nota  final. Estas entregas parciales podrán estar 

relacionadas  con  los  contenidos  teóricos  y  con  las  sesiones  de  seminario  de  manera 

independiente o coordinada. Así mismo, se planteará una evaluación final en que el estudiante 

podrá resolver aquellas tareas pendientes a la vez que podrá demostrar su lectura global de la 

asignatura en dicha evaluación. 

 

Sistemes tecnològics i estructurals en l’edificació 
Unitats  que  la  imparteixen:  704  –  Construccions  Arquitectòniques  I,  716  –  Estructures  a 

l’Arquitectura 

ECTS: 8   Semestre: 1   Obligatòria 

Professorat responsable: Josep Maria González Barroso 

Altre  professorat  que  imparteix  l’assignatura:  Jaume  Alentorn,  Albert  Albareda,  Jaume 

Avellaneda, Adrià Muros, Félix Pardo i Joan Lluís Fumadó 

Objectius de l’assignatura 

L’estudiant adquirirà l’habilitat tècnica a través de l’estudi i el treball sobre projectes rellevants. 

Es fomentarà la habilitat de l’estudiant per a fer front als problemes d’àmbit tècnic en un context 

arquitectònic en evolució. 
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En conseqüència l’estudiant adquirirà competències en: 

a) Analitzar i avaluar de forma crítica la relació entre tècnica i projecte amb fort caràcter 
professional.  

b) Desenvolupar solucions tècniques alternatives o noves propostes més eficients per a la 
solució dels  problemes propis de la tecnologia de l’arquitectura. 

c) Integrar coneixements tècnics diversos i resoldre problemes nous o poc habituals per a 
fer front a la complexitat del projecte contemporani. 

d) L’aprenentatge de  la  tecnologia del projecte, de manera que el permeti  avançar de 
forma autònoma. 

 

Continguts de l’assignatura 

La relació entre tècnica i arquitectura no s’entén de forma subordinada una a l’altre. S’entén de 

forma complementaria, que pren formes variades segons el projecte. 

Els  continguts  generals  tractaran  de  tres  temes  d’interès  rellevant  en  la  tecnologia  de 

l’arquitectura, més enllà de  la problemàtica  convencional. Els  temes generals  son: eficiència 

energètica; la estructura; i els sistemes i tècniques constructives 

El desenvolupament de cadascun d’aquests temes es concretarà en forma de seminari específic, 

en  els  que  s’impartiran  coneixements  poc  tractats  en  el  grau.  L’equip  de  professors  de 

l’assignatura  triarà aquests temes específics, que variaran en el temps. 

Es treballarà en la síntesi de coneixement teòric i pràctic en el projecte, de manera que: 

‐ els coneixements teòrics es vincularan a la presentació de projectes exemplars , i 

‐ el treball pràctic de l’estudiant tractarà de l’estudi de projectes prèviament triats.  

L’estudiant farà l’anàlisi, crítica i proposta de millores parcials sobre projectes exemplars en la 

relació entre tècnica i projecte. L’anàlisi es farà des de les etapes inicials del projecte, l’entorn 

tècnic‐econòmic en el que es desenvolupa, las relació amb el recursos naturals emprats i tots 

aquells aspectes propis de la tecnologia material del projecte. Les propostes es faran sobre les 

solucions de més interès tècnic i arquitectònic. 

Sistema d’avaluació 

L’avaluació  continuada  es  farà  a  partir  del  treball  d’anàlisi  i  proposta  que  desenvoluparà 

l’alumne durant es curs. 

Si l’avaluació del treball pràctic no és positiva és farà una avaluació final (exercici escrit) sobre el 

continguts impartits en l’assignatura. 
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Projecte fi de carrera 

Unitats  que  la  imparteixen:  703  –  Composició  Arquitectònica,  704  –  Construccions 

Arquitectòniques I, 716 – Estructures a l’Arquitectura, 718 – Expressió Gràfica Arquitectònica I, 

735 – Projectes Arquitectònics, 740 – Urbanisme i Ordenació del Territori 

ECTS: 30  Semestre: Anual  Obligatòria 

Professorat responsable i equip de professorat que imparteix la docència: 

  1. Jaime Coll, Jordi Oliveras, Helena Coch, Jordi Pagès, Jorge Blasco 

  2. Joaquín Sabaté, Miquel Corominas, Xavier Llobet    

  3. Jaume Valor, Ignasi Sanfeliu, Rafael Garcia, Jorge Urbano, Antoni Ortí   

 

Objectius de l’assignatura 

L'objectiu principal d'aquesta assignatura és que l'estudiant sigui capaç de demostrar que entén 

la  disciplina  de  l'arquitectura  com  una  realitat  unitària  però  complexa,  on  entren  en  joc 

simultàniament l'entorn, el programa, el context social, la discussió dels usos, la creativitat, la 

tecnologia  en  totes  les  seves  dimensions  i  el  discurs  argumental,  al mateix  temps  que  cal 

reconèixer les ambigüitats i arbitrarietats del procés projectual. 

L'assignatura persegueix desenvolupar adequadament la capacitat personal de raonament crític 

de l'estudiant per tal de que pugui demostrar la seva autonomia i capacitat de reacció davant 

les ingerències i reptes de qualsevol projecte. 

L'estudiant haurà doncs d'elaborar, presentar  i defensar, un cop obtinguts tots els crèdits de 

màster, un exercici original realitzat individualment davant d'un tribunal universitari. L'exercici 

consistirà en un projecte integral d'arquitectura de naturalesa professional on se sintetitzin totes 

les competències adquirides en la carrera, desenvolupat fins al punt de demostrar suficiència 

per  a  determinar  la  completa  execució  de  les  obres  d'edificació,  amb  compliment  de  la 

reglamentació tècnica i administrativa aplicable. 

Amb aquest propòsit general, l'estudiant ha de ser capaç de: 

1. Diagnosticar de manera atenta els avantatges i inconvenients de l'indret d'intervenció i 
valorar de manera rigorosa el context de  l'àmbit  i entendre  la seva sintaxi urbana  i/o 
natural. 

2. Justificar convenientment la seva proposta d'acord amb el diagnòstic. 
3. Preservar i millorar els àmbits d'intervenció i de la qualitat de vida dels usuaris. 
4. Concretar i definir la relació del seu projecte vers la ciutat i l'entorn natural. 
5. Demostrar la seva capacitat de control de l'espai i de la forma arquitectònica. 
6. Concretar els diferents materials, els usos i els continguts tecnològics en totes les seves 

vessants, així com les solucions constructives, estructurals i energètiques del projecte. 
7. Expressar de manera òptima les seves idees mitjançant els recursos gràfics adients. 
8. Treballar simultàniament a diferents escales. 
9. Incorporar  en  el  projecte  la  recerca  aplicada  i  la  capacitat  de  transferència  de 

coneixement. 
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Continguts de l’assignatura 

Cal entendre aquesta assignatura com un preludi de l'activitat professional que cada estudiant 

haurà de fer en el futur i, per tant, el document que haurà de lliurar ha de tenir una condició 

similar al qualsevol projecte executiu. 

La temàtica del projecte final de carrera serà proposat per l'equip docent, tot i que l'estudiant 

podrà plantejar una alternativa que pot ser considerada per l'esmentat equip. 

En  qualsevol  cas,  els  continguts  de  l'assignatura  aniran  d'acord  amb  cada  una  de  les  línies 

d'especificitat que l'estudiant hagi escollit, ja sigui la de Teoria i Projecte, la d'Urbanisme o la de 

Tecnologia.  Tot  i  ser  línies  d'especificitat,  l'estudiant  haurà  de  demostrar  un  mínim  de 

coneixements bàsics i suficients sobre les altres línies no escollides. 

El desenvolupament dels continguts de la matèria es realitzarà mitjançant sessions tutelades, 

de manera que l'Escola organitzarà sessions de tutoria i / o aprenentatge dirigit a l'aula, amb un 

màxim de 6 h presencials per ECTS. La seva finalitat és guiar l'estudiant, amb la participació de 

tots els departaments, en el procés final de desenvolupament, d'integració i síntesi de tots els 

coneixements adquirits. Aquestes sessions inclouran en alguns casos conferències sobre temes  

vinculats i d'interès general.  

El document que l'estudiant haurà de lliurar, a més de demostrar la seva capacitat de raonament 

crític i la seva convenient justificació, haurà d'incloure els plànols d'emplaçament i relació del 

projecte  amb  l'entorn  immediat,  les  distintes  plantes,  alçats,  seccions,  detalls  constructius, 

plànols d'estructures, justificació i definició de les mesures energètiques i mediambientals, així 

com  també el material documental necessari per poder explicar adequadament  la proposta, 

com una  maqueta, imatges i perspectives.  

CURS 2015‐2016 
 
Per al curs 2015‐2016 es planteja un àmbit d'intervenció únic per a  les 3  línies d'especialitat. 
L'àmbit  serà  prou  ampli  i  amb  una  complexitat  prou  diversa  com  per  poder  abastar 
simultàniament les temàtiques de cada línia, i permetre al mateix temps diversitat de projectes 
final de carrera en el sí de cada línia. 
 
El fet de compartir el mateix àmbit implicarà un reforçament en la transversalitat en el sí dels 
tallers. Així mateix, els seminaris de les assignatures troncals i els seus continguts podran estar 
més orientats al programa general del PFC, i cada estudiant, independentment de la línia que 
hagi escollit, en podrà treure un millor rèdit. 
 
Com a àmbit concret, es proposa intervenir a la Verneda, a Barcelona. És un àrea de formació 
perifèrica recent, amb multiplicitat d'usos. Actualment es troba en procés de transformació  i 
canvi d’activitats. Per la seva posició és una porta important de la ciutat al costat del riu Besós. 
Es troba a poca distància de la nova estació del tren d’alta velocitat de la Sagrera, actualment en 
construcció. 
 
Tot seguit concretem els aspectes i temàtiques en què se centrarà cada línia: 
 
Línia de Teoria i Projectes 
 
El curs proposarà un tema de recerca i un territori, però l’estudiant serà el responsable d'acotar 
l'àrea  de  treball,  de  definir  els  escenaris,  i  de  proposar  els  assumptes  i  el  programa  a 
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implementar. Són interessos del curs l'atenció al medi ambient, el metabolisme de la ciutat, el 
reciclatge  i  la rehabilitació,  la sostenibilitat energètica  i social,  la millora de  les condicions de 
vida i el confort o la participació i mediació veïnal. 
 
Per al curs 2015‐2016 es proposa l'habitatge com a escenari d'emergència responent a quatre 
situacions:  gent  sense  casa,  (sense  sostre,  desnonaments,  pobresa  energètica,  joventut, 
infrahabitatge...); gent sense barri (ciutat dispersa, barraquisme...); casa sense gent (pisos buits, 
"topografia  del  lucre",  obsolescència...)  i  barris  sense  gent  (turisme,  "gentrificació", 
inseguretat...). Aquests temes són els de l’exposició i tallers “Pis Pilot”, centrats en "els reptes 
de  l'habitatge  i  la seva relació amb  l'espai públic a escala global", que  tindrà  lloc al CCCB de 
Barcelona  entre  els mesos  de  juny  i  octubre  del  2015,  l'experiència  dels  quals  servirà  per 
arrencar el curs. 
 
També  s’utilitzarà  el  Treball  de  Fi  de Grau  com  document,  on  l’estudiant  defineix  els  seus 
interessos en recerca i extra curriculars, per a programar el seu treball en començar el Màster. 
 
Línia d'Urbanisme 
 
El taller de desenvolupament urbà pretén introduir a l’alumne en la renovació urbana d’àrees 
obsoletes, on l’escala de la intervenció fa que el compromís entre l’ordenació urbanística, l’espai 
públic i el projecte arquitectònic sigui fonamental. Es tracta de proposar l’ordenació general d’un 
sector amb instrumentació urbanística, atenent a qüestions volumètriques i de trama urbana, 
on l’estudiant haurà de fer una proposta de programació del sector que inclogui barreja d’usos, 
espai públic i un equipament de ciutat. 
 
Són interessos del curs el desplegant de l’espai públic i la renovació de trames urbanes, així com 
l’estudi de  la  gestió energètica  col∙lectiva,  l’eficiència energètica dels edificis, el desguàs de 
superfícies,  les  infraestructures,  les xarxes de subministrament  i el projecte de vegetació. Es 
demanarà el TFG al començament de curs per orientar els interessos de recerca de l’estudiant. 
 
Línia de Tecnologia 
 

L’estudiant de la línia de tecnologia haurà d'acotar una àrea de treball i proposar el programa 
d’un equipament dins de l’àmbit d’intervenció comú a les 3 línies de PFC. També presentarà el 
seu  Treball de  Fi de Grau per  a definir  els  seus  interessos  en  recerca  i  extra  curriculars  en 
començar el Màster. 
 
Són interessos del curs la sostenibilitat ambiental (des del punt de vista energètic, de consum 
de recursos, econòmic i social), la relació entre l’edificació i la ciutat, el paper de la tecnologia 
(construcció, estructures  i  instal∙lacions) en  la significació de  l’arquitectura,  i els processos de 
desenvolupament i control de la qualitat del projecte. 
 
Per al curs 2015‐2016 l’estudiant desenvoluparà el projecte d’un equipament d’escala mitjana 

que doni servei a una àrea superior al districte en què s’ubica. Aquest edifici haurà de relacionar‐

se amb una característica urbana que haurà d’escollir dins de  l’àmbit general d’intervenció,  i 

haurà de resoldre els interessos propis de la línia des del coneixement precís i el control acurat 

dels sistemes tècnics emprats. L’estudiant també haurà de desenvolupar una recerca personal 

en profunditat sobre un d’aquests sistemes.  
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Sistema d’avaluació 

El  sistema  d'avaluació  final  consistirà  en  una  defensa  oral  i  pública  del  projecte  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. 

 

Arquitectura contemporània 

Unitat(s) que la imparteixen:   703 – Composició Arquitectònica 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:       Jordi Oliveras Samitier 

Objectius de l’assignatura 

L'objectiu és aprofundir en el coneixement de  les formulacions més significatives que hi ha a 

l'arquitectura actual, assenyalar‐ne la seva gènesi i la seva possibilitat futura.  

Es tracta de plantejar una reflexió sobre l'arquitectura avui i en els recents temps, a partir del 

coneixement i crítica de les teories i realitzacions més representatives.  

La interpretació de l'arquitectura contemporània es fa des de criteris conceptuals. Es proposa 

l'organització  del  curs  en  grans  temes,  que  es  corresponen  als  principals    fenòmens 

arquitectònics dels últims anys i als principals reptes que te l’ arquitectura en aquets moments.   

Ensenyar a pensar sobre l’ Arquitectura, sobre els reptes que a l’ Arquitectura se li plantegen 

ara,  és possiblement la tasca principal  de l’ assignatura.  La finalitat de l’assignatura serà per 

tant, formar opinió, fer‐se una opinió pròpia, fonamentada en debats provinents de la crítica i 

la reflexió més autoritzada contrastada amb l’ anàlisi d’ edificis, amb texts i discursos sobre ells 

i sobre els principals temes que hi ha en el debat actual. 

Per tant, l’ estudiant adquirirà: 

 competencies per  la crítica d’ arquitectura  i en consequencia,aptituds per dissenyar  i 
concebir edificis i espais urbans mitjançant el desenvolupament de projectes. 
 

Continguts de l’assignatura 

Intuïció i expressió en la creació arquitectònica  
Diagrames, data‐base i nou funcionalisme 
Tectònica, i  high‐tech,   
Fenomenologia 
Lloc i existencialisme 
Minimalisme 
Arquitectura Pop 
Crítica de l’arquitectura‐escombraria.  
Plecs i supersuperfícies 
Telèpoli, la ciutat global 
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Lleugeresa i fluïdesa  
Metabolisme i nou organisme informal 
Formacions catalítiques i disseny digital 
Morfogenètica 
Sostenibilitat, ecologia i arquitectura verda 
Eco Tech 
 

Sistema d’avaluació 

Hi hauran classes amb lliçons teòriques i classes pràctiques tipus seminari, on el comentari de 

texts i l’anàlisi crítica de projectes seran els principals fils conductors.  

Els estudiants hauran d’intervenir a les classes pràctiques. 

Els treballs proposats es referiran  generalment a l’estudi d’un projecte, del que caldrà analitzar 

els mètodes de treball utilitzats pels projectistes, les maneres com s’han anat  materialitzant les 

idees que el sustenten i la crítica que mereix l’obra. 

 

Arquitectures en arquitectures 

Unitat(s) que la imparteixen: 703 ‐ Composició Arquitectònica 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable: Josep M. Rovira 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Enrique Granell, Carolina B. García, Julio Garnica, 

Fernando Álvarez, Antonio Pizza.  

 

Objectius de l’assignatura 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 

EP15.  Coneixement  adequat  de  les  teories  generals  de  la  forma,  la  composició  i  els  tipus 

arquitectònics. 

EP16. Coneixement adequat de la història general de l'arquitectura. 

EP20. Coneixement adequat de les tradicions arquitectòniques, urbanístiques i paisatgístiques 

de  la  cultura occidental,  així  com els  seus  fonaments  tècnics,  climàtics, econòmics,  socials  i 

ideològics. 

EP21. Coneixement adequat de l'estètica i la teoria i història de les belles arts i les arts aplicades. 

EP22. Coneixement adequat de la relació entre els patrons culturals i les responsabilitats socials 

de l'arquitecte. 

EP24. Coneixement adequat de la sociologia, teoria, economia i història urbanes. 

EP  30  ‐  Aptitud  per  a  la  concepció,  la  pràctica  i  el  desenvolupament  de  projectes  bàsics  i 

d'execució, croquis i avantprojectes (T). 

EP34. Aptitud per catalogar el patrimoni edificat i urbà i planificar la seva protecció (T). 

EP 35 ‐ Aptitud per exercir la crítica arquitectònica. 
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RESULTATS DE L’APRENENTATGE 

Aprofundiment  sobre els  coneixements de  la història,  l’anàlisi  i descripció del elements que 

integren el discurs de l’arquitectura com a construcció en el temps, alhora que la iniciació en la 

recerca en  la arquitectura com a document escrit  i dibuixat, des de  les seves fonts, gènesis e 

intencions dels autors que les han acollit al llarg del temps. 

Continguts de l’assignatura 

L’assignatura optativa “Arquitectures en arquitectures” partirà de  l’estudi monogràfic d’unes 

arquitectures  la construcció de  les quals s’ha dilatat en el  temps més enllà de  la vida de  les 

persones que els varen idear en un principi i més enllà de les èpoques en què les seves idees es 

van  desenvolupar.  Arquitectures  que  s’han  construït,  reconstruït,  rectificat,  ampliat  o 

superposat de la mateixa manera que el futur s’escriu sempre sobre el passat i així ens ensenya 

la història. 

Resulta difícil no trobar alguna arquitectura que no acudeixi a d’altres arquitectures del passat. 

Ja  fossin  presències  físiques  o  imaginaris  latents,  la  tradició  brindava  als  arquitectes  la 

possibilitat d'avançar en els camins de la reflexió, proposant manifestos o escapant de la seva 

realitat  circumdant  a  altres mons  interiors.  Com  si  la  disciplina  fos  una  casa  habitada  per 

fantasmes, on els arquitectes van aprendre a conviure, enfrontar‐se o matar als seus ancestres. 

Alerta es converteixen en presències que no podem evitar i que aguaiten sense descans. Poden 

ser imaginades com un corrent que ens aguaita, com alguna cosa diferent a una seguretat, com 

el vent és diferent de l'aire i busca invasions en qualsevol procés natural per espellar‐ho tot  i 

albirar noves situacions.  

En aquest sentit, el curs reconstruirà alguns dels itineraris intel∙lectuals des dels quals qualsevol 

arquitecte s'enfronta a la història de l'arquitectura i els seus imaginaris en la construcció del seu 

llegat amb el present: 

SESSIONS MONOGRÀFIQUES 

 

1. Arquitectura i temps 
Sant Pere del Vaticà. 

2. Arquitectura i lloc 
Al costat | Eric Gunnar Asplund. Ajuntament de Göteborg, 1913‐1937. 

Dins | Mesquita de Córdova, 785‐1554. 

Sobre | Catedral de Salamanca, 1120‐1526. 

3. Interdependències 
Leon Battista Alberti, Temple Malatestià, 800‐1450. 

Enric Miralles, Ajuntament d’Utrecht, 1840‐1997. 

4. Genealogies 
Michelangelo | Louis I. Kahn. Biblioteca Exeter, New Hampshire, 1965‐1972. 

  Hans Scharoun | Alvaro Siza. Banco Pinto. Oliveira de Azeméis, 1974. 

               Claude‐Nicolas Ledoux | Bernard Tschumi. Parc de la Villette, París, 1982‐1998. 

 

Sistema d’avaluació 

L’avaluació continuada de l’assignatura recau en: 

‐ Elaboració d’un treball d’investigació individual o en equip sobre alguna de les arquitectures 

fetes “en el temps” proposades com a exercici pràctic (45%). 
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‐ Proposta d’actuació en aquestes arquitectures, a través d’un projecte crític que interrogui el 

llegat de la seva presència (45%). 

‐ Prova teòrica que recull part dels continguts presentats a les sessions monogràfiques (10%). 

Si l’estudiant no supera per avaluació continuada el curs, es proposa completar i millorar tant 

l’anàlisi com la proposta del projecte a realitzar amb una entrega final. 

 

Habitatge i Sostenibilitat: Rehabilitació física i Regeneració social i urbana 

Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I               

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable: Cèsar Diaz Gómez i Pilar Garcia Almirall 

Objectius de l’assignatura 

Abordar  eines  que  permetin mesurar  l'estat  actual  dels  edificis  i  conjunts  urbans  i  la  seva 

diagnosi cara a la seva millora, regeneració, rehabilitació 

establir  paràmetres  d’estudi  de  caire  tecnològic,  ambiental  i  d’aspectes  socials,  i  cercar 

interrelacions entre aquests aspectes per tal d’abordar‐los de forma ordenada 

Adquirir  competències  en  la matèria  relativa  als  processos  de  regeneració  urbana  a  nivell 

internacionals, amb aplicació de noves metodologies d’aproximació i d’avaluació de la realitat 

físic‐social dels barris  amb problemàtiques socials i urbanes. 

ADQUIRIR  COMPETÈNCIES  en  abordar  estudis  dels  espais  residencials  que  tractin  de  forma 

transversal i en profunditat les múltiples escales de la seva conformació arquitectònica, social i 

urbana. 

Continguts de l’assignatura 

OBJECTE:  

Entendre estratègies de renovació urbana atenent a criteris de sostenibilitat i cohesió social.  

Abordar estudis de cas  que permetin debatre, idear i aplicar eines per a la l’estudi i diagnosis 

integral  d’àrees  urbanes  residencials.    Afavorir  el  debat  ciutadà,  també  en  el  context  dels 

estudiants. 

CONTINGUT:  

Aportació d’instruments conceptuals i empírics per a l’estudi dels conjunts residencials a partir 

de  la consideració de  l’habitatge  (caracterització, qualitat, estat, us o desús)   com a referent 

fonamental de les actuacions, abordant els aspectes morfològics i socials previs a la intervenció 

urbana en barris amb problemàtiques de diversa índole.  

Aplicació de mètodes per a avaluar  les condicions del seu hàbitat residencial, la trama urbana, 

els espais públics, la caracterització social,  la convivència veïnal, el sentit de pertinença.  

Exposició i anàlisi de bones pràctiques en intervencions portades a terme 

Grups de recerca: 
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REARQ 

QVUS 

REFERENTS: L’experiència internacional en les processos de regeneració urbana,  han adoptat 

noves metodologies  d’aproximació  i  d’avaluació  de  la  realitat  fisico‐social  dels  barris    amb 

problemàtiques socials  i urbanes que afloren en  la convivència als espais públics, a banda de  

carències arquitectòniques, estructurals,  de mobilitat, d’equipaments i serveis.  

La intervenció en aquets barris exigeix un esforç multidisciplinari per abordar de manera integral 

les línies d’actuació adients per a la rehabilitació física, la sostenibilitat ambiental, el benestar 

social i la dinamització econòmica, que resolguin una regeneració integral.    

ESTRUCTURA DEL CONTINGUT 

PART 1: Teoria  

1) L’experiència internacional en les processos de regeneració urbana 

2) Metodologies i eines per a la diagnosi de l’estat actual dels edificis i conjunts urbans. 

3) Metodologies i d’aproximació i d’avaluació de la realitat fisico‐social dels barris   

4) Experiències d’intervenció  

PART 2: Estudi empíric 

Taller pràctic (al llarg del curs)  de diagnosi i disseny de d’una proposta d’intervenció en làmbit 

de l’habitatge en un àrea de transformació urbana ( regeneració urbana) 

Sistema d’avaluació 

L’avaluació contempla de forma molt especial la participació en el debat de les lliçons teòriques. 

A més els alumnes  faran una  recerca orientada  sobre els processos de  regeneració urbana,  

metodologies d’aproximació  i d’avaluació de  la  realitat  físic‐social dels barris.  L’aplicació  de 

paràmetres  d’estudi  de  caire  tecnològic,  ambiental  i  d’aspectes  socials,  així  com  les  seves 

repercussions en  la diagnosi  cara a  la  seva millora,  regeneració,  rehabilitació.  Finalment, es 

desenvoluparà un taller on l’estudiantat plasmarà els coneixements i competències adquirides. 

 

Projectes d’estructures a l’arquitectura 

Unitat(s) que la imparteixen: 716 ‐ Estructures a l’Arquitectura  

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:   Jaume Alentorn Puigcerver, Jordi Payola Lahoz, Albert Albareda Valls 

Objectius de l’assignatura 

Moltes  vegades, l’estructura comença a plantejar‐se en fases ja avançades del procés de disseny 

dels  projectes  arquitectònics.  Això  fa  que,  sovint,  la  introducció  dels  elements  estructurals 

comporti unes implicacions importants a nivell d’arquitectura que fan que el projecte perdi força 

conceptual o que se’n modifiqui l’essència. Per contra, si l’estructura entra ja des d’una primera 

fase de disseny, aquesta pot reforçar o fins i tot millorar molt cops l’essència d’un projecte. 
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Sovint no es té en compte  l’estructura des del minut zero per simple desconeixement de  les 

implicacions estructurals. En aquesta assignatura es proposa treballar sobretot aquest aspecte, 

com a síntesi de tot allò que s’ha après durant els cursos de grau, de cara a afrontar millor i amb 

més garanties qualsevol projecte arquitectònic. 

Es  vol  fer  èmfasi  en  l’encaix  estructural  durant  tot  el  procés  projectual,  així  com  en  la 

metodologia de  representació  i de  configuració de qualsevol projecte executiu d’estructura. 

d’aquesta manera, es pretén explicar i detallar cadascuna de les fases en què intervé l’estructura 

en un projecte qualsevol, i donar les eines perquè l’alumne pugui sintetitzar els coneixements 

adquirits durant el grau i alhora acabar el màster habilitant amb unes habilitats pròximes a la 

realitat professional de l’encaix i projecte executiu d’estructures.  

Continguts de l’assignatura 

1) L’ENCAIX ESTRUCTURAL. S’explicaran diverses estratègies d’encaixar elements estructurals 
en projectes reals, més o menys complicats, d’arquitectes coneguts. Així mateix s’explicaran 
també inconvenients, tipologies i consideracions a tenir en compte en fase de projecte bàsic. 

2) EL  PROJECTE  EXECUTIU.  S’explicaran  totes  les  particularitats  del  projecte  executiu 
d’estructures, com cal dibuixar i presentar els plànols, els detalls constructius, etc etc. 
Es  farà especial èmfasi amb el  refinament del disseny estructural de  cara a  simplificar  i 

optimitzar el procés d’obra. Per a fer‐ho s’ajudaran les classes amb casos reals de projectes 

i d’obres en els que el professorat s’ajudarà per explicar. 

Es vol fer èmfasi també amb la memòria de càlcul, quins aparats cal que contingui i quins 

capítols. De la mateixa manera, es reserva un parell de sessions al final del curs dedicades 

als amidaments en general i d’estructures en particular. 

Sistema d’avaluació 

El sistema d’avaluació de  l’assignatura serà a través de la realització d’un projecte concret en 

grups de 2 alumnes. Es demanarà resoldre l’encaix d’una determinada estructura de la millor 

manera, i redactar alguns dels documents més significatius del projecte executiu. 

L’avaluació dels projectes serà pública i amb tribunal l´últim dia del curs. 

L’examen  final per aquells que no vagin a avaluació  contínua  serà a base d’un exercici  llarg 

pràctic que s’haurà de desenvolupar a l’escola. 

 

Taller de representació d’arquitectura. Noves estratègies 

Unitat(s) que la imparteixen: 718 ‐ Expressió Gràfica Arquitectònica I 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable: Héctor Mendoza 

Objectius de l’assignatura 

 Potenciar  la  importància  que  tenen  les  eines  de  representació  de  l'arquitectura  en  els 
processos del projecte: anàlisi, exploració, definició i comunicació. 

 Experimentació  de  noves  formes  de  representació  gràfica,  incloent  la  possibilitat 

d'utilització de tècniques híbrides, analògiques i digitals. 
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 Desenvolupar  la  capacitat  de  la  comunicació  oral  i  escrita  sobre  els  resultats  de 

l'aprenentatge,  i  la participació en debats sobre  temes de  la pròpia especialitat  i  la seva 

posterior recol∙lecció en un portafoli gràfic i crític. 

 Aplicarà els coneixements adquirits durant el curs en les diferents fases del projecte final de 
carrera i reforçarà tècniques que podrà aplicar en l'exercici professional posterior. 

 

Continguts de l’assignatura 

Les classes teòriques i tallers aniran de la mà dels objectius dels enunciats específics plantejats 

en el curs de projectes, de manera que la representació del projecte arquitectònic contemporani 

pugui ser implementada en les seves diferents fases, aportant eines d'anàlisis i exploració en els 

inicis del projecte, així com eines més definitòries, de comunicació, producció o fabricació en les 

fases finals. 

Es buscarà anar més enllà de la utilització de solucions normalitzades, sent d'interès el potenciar 

la capacitat creativa dels estudiants per aprofundir en les singularitats de cada projecte i la seva 

intencionalitat. 

 

Ja que es tracta d'una assignatura experimental, serà fonamental l'aportació de l'estudiant en el 

transcurs del seu treball,  i  la del professor com a  interlocutor actiu  i encoratjador del procés 

creatiu de l'alumnat. 

Sistema d’avaluació 

Resultat del Taller: 60% 

Memòria final: 40% 

Es valorarà especialment el rigor en el treball, la capacitat de proposta i creativitat, així com el 

procés de recerca tècnica i innovació. 

 

Tècniques de modelatge i producció digital orientades al desenvolupament de solucions 
constructives. 

Unitat(s) que la imparteixen: 718 ‐ Expressió Gràfica Arquitectònica I 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable: Isidro Navarro 

Objectius de l’assignatura 

Aquesta assignatura  té com a objectiu aprofundir en el coneixement de  les  tecnologies BIM 

(Building Information Modeling). 

‐ Aconseguir  les  aptituds  necessàries  per  poder  gestionar  de  forma  integrada  la 
documentació d'un projecte de disseny d'una edificació. 

‐ Saber coordinar els diferents agents implicats en el procés edificatiu, i la seva gestió. 
‐ Tenir  la  capacitat  de  combinar  amb  diferents  eines  especialitzades  l'anàlisi  de  la 

informació i el tractament de dades. 
‐ Adquirir  els  coneixements  necessaris  per  poder  integrar  dissenys  propis  en  les 

estructures paramètriques del BIM. 
‐ Adquirir aptituds per a la coordinació d'equips entorn a un treball comú. 
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Continguts de l’assignatura 

Utilització de models gràfics per al control del procés constructiu. 

‐ Eines actuals per al control de l'edificació. Prefabricació digital i industrialització del procés 
constructiu. 

‐ Integració d'elements de disseny en estructures paramètriques. 
‐ Treball amb components paramètrics. 
‐ Aplicacions sobre la coordinació de treballs en diferents equips. 

Disseny orientat a la producció digital (CAD CAM).  

- Arxius d'utilització en processos de fabricació digital. 

- Determinació de sistemes per a diferents opcions de generació de models i prototips. 
Sistemes làser i d'impressió 3D. 

Sistema d’avaluació 

L'avaluació continuada serà sobre la base de la resolució d'exercicis plantejats en classe sobre 
el projecte que s'estigui desenvolupant en el Màster. 

Els exercicis podran ser de caràcter personal o en equip. 

S'avaluarà la utilització de les metodologies exposades a les classes emprades en el 
desenvolupament del projecte. 

L'avaluació final es farà amb una prova personal del coneixement i aplicació de les 
metodologies desenvolupades en el curs. 

 

Mirar desde el proyecto. Arquitectura y fotografía 

Unitat(s) que la imparteixen: 735 – Projectes Arquitectònics 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable: Cristina Gastón 

Objectius de l’assignatura 

_  Desarrollar  la  capacidad  para  explorar  y  valorar  los  atributos  visuales  de  los  elementos 

arquitectónicos en  losdistintos niveles de proyecto desde el emplazamiento hasta el detalle 

constructivo. 

_ Poner en relación la construcción formal y material del edificio y distinguir ámbitos de dominio 

visual. 

_ Reconocer la posición relativa del observador en el proyecto y respecto al mundopara prever 

la experiencia sensible del edificio que tendrá como usuario. 

_ Usos  de  la  imagen  no  sólo  como  herramienta  de  comunicación  sino  como  elemento  de 

conocimiento e instrumento durante el proceso de proyecto.  

_ Formar capacidad criticar sobre el contenido gráfico y el discurso verbal de  los medios de 

difusión arquitectónicos. 

_ Coordinación del discurso verbal con el discurso visual en el desarrollo del proyecto y en el 

proceso de su explicación y comunicación posterior. 
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Continguts de l’assignatura 

Ver es una experiencia compleja. Mirar es un acto de elección, sólo vemos aquello a  lo que 

miramos. John Berger, en  la primera secuencia una  legendaria una serie de televisión para  la 

BBC titulada Ways of seeing, explicaba de modo breve y certero como el mirar establece nuestro 

lugar respectoal mundo que nos rodea, que nunca vemos una cosa sola y siempre lo hacemos 

con relación a nosotros. Estas consideraciones, que en principio iban dirigidas a un público en 

general,  tienen importantes resonancias en el trabajo del arquitecto cuya actividad de proyecto 

le exige no sólo mantener los ojos bien abiertos en todo momento sino también requiere prever: 

ver por adelantado. Por otra parte no se suele reparar en que la mayoría de la arquitectura la 

conocemos gracias a sus fotografías sin reconocer la importancia que estas imágenes han tenido 

y tienen en dar forma a nuestra percepción de la realidad. A veces se menosprecia la fotografía 

arquitectónica considerándola mero vehículo para la promoción del arquitecto asignándole el 

estatus de imagen de anuncio en lugar de concederle constituir la mejor representación de los 

atributos formales y visuales de la arquitectura. 

Hoy en día, la tecnología digital e internet han hecho la creación y difusión de la imagen más 

inmediata,  accesible  y  prolífera  que  nunca.  La  capacidad  de  fotografiar  la  arquitectura  y 

difundirla se ha desplazado desde los profesionales hacia el propio arquitecto. A ello se suma el 

hecho de que los programas de CAD lleven incorporadas utilidades que emulan exactamente las 

de una cámara fotográfica. Lo que permite al arquitecto adelantarse a la realización de las obras 

y al propio fotógrafo. Todo ello acelera la dinámica entre ambas disciplinas. El curso revisa estas 

interacciones con relación al proyecto arquitectónico pero no se ocupa de la técnica fotográfica 

en sí, sino, de la imagen fotográfica en tanto instrumento para aprender a mirar, como recurso 

de la imaginación creativa y para el reconocimiento del espacio y del entorno construido.  

TEMARIO 

01. Presentación. Modos de ver la arquitectura. 

02. Breve historia de la relación entre la fotografía y la arquitectura moderna. 

03. Libros y revistas de arquitectura: contenido gráfico y discurso verbal. 

04. A qué miran los arquitectos cómo quieren que se miren sus obras. 

05. Fotógrafos de arquitectura: del arte de ver para que otros vean.  

06. Mies van der Rohe: la fotografía en el proceso de proyecto. 

07. Streetscapes: la calle como dominio visual.  

08. Prácticas fotográficas contemporáneas en torno a la arquitectura. 

09. La fotografía virtual y el modelo digital en el proyecto de arquitectura  

10. Ensayos visuales, la fotografía en el discurso arquitectónico. 

Sistema d’avaluació 

Informació no facilitada 
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Activitats i arquitectura a la ciutat 

Unitat(s) que la imparteixen: 740 ‐ Urbanisme i ordenació del territori 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable: Enric Serra, Julián Galindo 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Antonio Moro, Eulàlia Gómez 

Objectius de l’assignatura 

Aptitud per a exercir la crítica arquitectònica 

Com diu Oriol Bohigas “no s’aprèn a projectar projectant sinó analitzant projectes”. Aquest és 

l’objectiu de l’assignatura, l’anàlisi de projectes arquitectònics que construeixen la ciutat. 

Es  tracta d’anar construint una mirada crítica, personal, propositiva  i constructiva, dins d’un 

marc cultural ampli, exercitant la lectura d’exemples de l’arquitectura de la ciutat. 

Continguts de l’assignatura 

Es proposa l’estudi del paper de les activitats en la conformació de la ciutat i les arquitectures 

que contribueixen a la construcció de l’espai urbà, el públic i el privat. Es tracta de mostrar la 

condició urbana de  la  arquitectura  i  la  seva  capacitat  per  construir  ciutat.  “La urbanitat  de 

l’arquitectura” titulava Manuel de Solà‐Morales la conferència d’inauguració del curs acadèmic 

de l’ETSAB en setembre de 2009.  

Com es relacionen els edificis amb la ciutat? El pla de terra és el pla comú, no només és extern, 

de la ciutat, sinó també dels mateixos edificis. Però el que fa que un edifici sigui part de la ciutat 

és entrar en els problemes de complexitat urbana, no tant en  la seva solució, sinó en  la seva 

referència. És la separació projectual entre espai obert i espai tancat, entre espai públic i espai 

privat, entre planta i alçat de la ciutat el que provoca la solitud de l’arquitectura i la incapacitat 

de fer ciutat. La divisió entre l’espai públic i l’arquitectura és causa i efecte de la solitud amb que 

l’arquitectura es col∙loca, de l’aïllament amb que l’arquitectura abandona la ciutat.  

L’arquitectura és  l’única que  té els mecanismes per vèncer aquesta dificultat, per sintetitzar 

aquesta dualitat cada vegada més exagerada entre  l’espai urbà  i  la  forma arquitectònica. La 

confiança en l’arquitectura és la que ens ha de portar a absorbir la ciutat, a no abandonar‐la. La 

urbanitat té a veure amb el savi joc de les escales, la urbanitat són 3 coses, diu Solà‐Morales: 

permeabilitat,  sensualitat  i  respecte.  Des  del  punt  de  vista  de  la  crítica  urbanística, 

arquitectònica i sociològica de la ciutat, la urbanitat ha estat associada a la idea d’activitat, no 

només a la de bon comportament, de respecte a l’ordre. S’entén amb això que un espai és molt 

urbà  quan  hi  passen moltes  coses,  quan  hi  ha molta  activitat.  La  urbanitat  és  la  idea  de 

centralitat, de la vitalitat, de la gent diferent, dels llums i la brillantor. Però la urbanitat no està 

només en l’activitat econòmica i social, sinó que està també en la matèria de l’arquitectura en 

la seva forma i capacitat de relacionar‐se per construir espai urbà, es a dir, ciutat. 

L’arquitectura és una sola cosa, i és en definitiva, el que ha de construir la ciutat. 

Sistema d’avaluació 

L'avaluació continuada es  realitzarà a partir de  la mitjana ponderada dels exercicis pràctics  i 

teòrics,  que  es  valoraran  a  partir  dels  lliuraments  intermedis,  quedant  sempre  obert  un 
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lliurament final on es revisaran tots els exercicis, presentant un dossier final digital en CD. Per 

optar a la qualificació per curs cal tenir realitzats tots els exercicis. 

En el CD final s'inclouran, a més dels exercicis realitzats durant el curs, els apunts de classe i un 

dossier  resum  de  les  exploracions  realitzades  en  la  interpretació  dels  elements  urbans, 

esquemes i processos seguits en l'elaboració dels exercicis i les visites guiades. 

La prova final, per als que no hagin superat l'avaluació per curs, consistirà, sense excepció, en 

un examen teòric‐pràctic. 
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Annex 8: Assignatures obligatòries MArqEtsaB 
 

 

Annex 9: Assignatures optatives MArqEtsaB 
 

 

Annex 10: Tribunals PFC MArqEtsaB 
 

 

Assignatures troncals i obligatòries 

Sem Pla Codi Nom Assignatura ECTS G M P G M P UB Professor/a responsable

1 MArqEtsaB 210501
Teoria  i  projectes  d'edi fi cació 

i  urbanisme
12 1 3

703‐

735‐

740

Miquel  Corominas , Moisés  Gal lego, Cri stina  

Jover, Jordi  Oliveras  i  Joaquim Sabaté

1 MArqEtsaB 210502
Sistemes  tecnològics  i  

estructural s  en l 'edi ficació
8 1 3 716 Josep Maria  González Barroso

A MArqEtsaB 210503 Projecte  final  de  carrera 30 3 3 720
Jaime  Col l , Jordi  Oliveras , Miquel  Corominas , 

Joaquín Sabaté, Xavier Llobet, Jaume  Valor

GRUPS 1r 
Semestre

GRUPS 2n 
Semestre

2n Sem

Pla Codi Nom Assignatura Crèdits/
ECTS Places UB Professor/a responsable

MArqEtsaB 210504 Arquitectura contemporània 5 40 703 Jordi  Oliveras

MArqEtsaB 210505 Arquitectures  en arquitectures 5 40 703 Josep Maria Rovira

MArqEtsaB 210506

Habitatge i  sostenibil itat: 

rehabilitació física i  regeneració 

social  i  urbana

5 40 704 Cèsar Díaz, Pilar Garcia

MArqEtsaB 210507
Projectes  d’estructures  a 

l ’arquitectura
5 40 716 Jaume Alentorn, Jordi  Payola, Albert Albareda

MArqEtsaB 210508
Taller de representació 

d’arquitectura. Noves  estratègies
5 40 718 Héctor Mendoza

MArqEtsaB 210509

Tècniques  de modelatge i  producció 

digital  orientades  al  

desenvolupament de solucions  

constructives

5 40 718 Isidro Navarro

MArqEtsaB 210510 Activitats  i  arquitectura a la ciutat 5 40 740 Enric Serra, Julián Galindo

MArqEtsaB 210511
Mirar des  del  projecte. Arquitectura i  

fotografia
5 40 735 Cristina Gastón

LÍNIA PRESIDENT/A VOCAL 1 VOCAL 2  VOCAL 3 (Secretari/ària) VOCAL 4 (Convidat)

Teoria i projecte Jaime Coll Jordi Pagès Pendent Josep Bohigas M. Berenguer

Urbanisme, 

paisatgisme i gestió
Miquel Corominas Xabier Llobet Jordi Franquesa Jaime José Ferrer A. Arribas

Tecnologia de 

l'arquitectura
Jaume Valor Rafael Garcia Daniel García Jorge Blasco Pendent
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Annex 11: Calendari acadèmic MArqEtsaB 
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Annex 12: Horaris MArqEtsaB 
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Annex 13: Calendari exàmens MArqEtsaB 
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Annex 14: Programa docent MBArch 
ASSIGNATURES FASE COMUNA 
 

Arquitectura, medio ambiente y tecnología 
Unitats  que  la  imparteixen:    703  –  Composició  Arquitectònica,  704  –  Construccions 
Arquitectòniques  I, 716 – Estructures a  l’Arquitectura, 735 – Projectes Arquitectònics, 740 – 
Urbanisme i Ordenació del Territori 

ECTS: 5   Semestre: 1   Obligatòria 

Professorat responsable: Enric Granell 

Objectius de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Continguts de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Sistema d’avaluació 

Informació no facilitada 

 

Arquitectura, ciudad y proyecto 
Unitats  que  la  imparteixen:    703  –  Composició  Arquitectònica,  704  –  Construccions 
Arquitectòniques  I, 716 – Estructures a  l’Arquitectura, 735 – Projectes Arquitectònics, 740 – 
Urbanisme i Ordenació del Territori 

ECTS: 5   Semestre: 1   Obligatòria 

Professorat responsable: Enric Granell 

Objectius de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Continguts de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Sistema d’avaluació 

Informació no facilitada 
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Arquitectura, teoría y crítica 
Unitats  que  la  imparteixen:    703  –  Composició  Arquitectònica,  704  –  Construccions 
Arquitectòniques  I, 716 – Estructures a  l’Arquitectura, 735 – Projectes Arquitectònics, 740 – 
Urbanisme i Ordenació del Territori 

ECTS: 5   Semestre: 1   Obligatòria 

Professorat responsable: Enric Granell 

Objectius de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Continguts de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Sistema d’avaluació 

Informació no facilitada 
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LÍNIA GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA 
 

Urban and regional analysis and planning 
Unitats que la imparteixen:  704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable: Blanca Arellano 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Josep Roca, Carlos Marmolejo, Mario Cerasoli 

Col∙laborador: Rolando Biere 

Objectius de l’assignatura 

The main objectives of  this  course are,  firstly, encourage  the  conceptual understanding and 
critical  reflection on  the processes of growth and development of  cities and  their  territorial 
environments, basically since the industrial revolution to the present.  
Second, examine and discuss the contemporary challenges of the territorial and urban problems 
that  have  to  face  technicians  and  politicians  involved  in  the  field  of  planning  and  city 
management.  
Finally, the matter seeks that the student knows the system of territorial and urban planning 
from both, a legal and regulatory point of view and in their involvement in the management. To 
that  effect  the  types  of  plans,  their  characteristics  and  regulatory  hierarchical  relationships 
among  these  are  exposed,  all  aimed  at  the management  and  implementation  planning  at 
territorial and urban scale. 
 

Continguts de l’assignatura 

The course presents the analysis of the fundamental elements of urban and territorial structure 
and dynamic, through modules divided into the following structure: 
a) Urban processes and their impact on urban planning in the city. It is performed to this end, 

an  examination  of  urban  growth  and  development  at worldwide,  from  the  Industrial 
Revolution  to  the present,  taking  into  account  specific  issues  such  as  industrialization, 
metropolitanization,  suburbanization,  decentralization  of  economic  activity,  the 
megalopolization, etc. 

b) New urban and territorial paradigms, such as understanding the urban phenomenon in the 
era  of  the  global  extension  of  the  networks  of  urbanization,  urban  sprawl  v  /  s  the 
compactness of urban growth,  the  crisis and decay of urban  centres, monocentric and 
polycentric models of growth, the current evolution of the city "post‐Fordism", economy 
and  the  city of  knowledge, environmental, economic and  social  sustainability of urban 
structures, immigration and social segregation, gated communities, among others. 

c) The  analysis  techniques  applied  to  the  understanding  of  urban  processes,  such  as 
delimitation systems of territorial systems, prospective analysis (and consequential sizing) 
of population  and  employment needs,  the  spatial  structure of  cities  and metropolitan 
areas, ..., aimed at land use planning and design of urban policies. 

d) The structure of the system of territorial and urban planning, as well as its determinations, 
face to urban management at different scales. Different planning instruments, beginning 
with the European framework, reviewing the European Territorial Strategy, as the Spanish 
and Catalan. The powers and scope of the different types of territorial, urban and sectors 
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planning (mobility, housing...), with special attention on the determinations that affect the 
design of policies that affect their implementation and management. 

 

 

Sistema d’avaluació 

Brief reading controls and practices, individual and/or group, will take place during the classes, 

in which specific aspects of the contents will be evaluated.  

End jobs or workshops, individual and/or group, will be developed to be delivered after finish of 

classes. 

Also it is considered at least 80% of class attendance. 

 

Políticas urbanas y gestión de la ciudad  
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable: Josep Roca 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Carlos Pérez, Carlos Marmolejo, Blanca Arellano 

Col∙laborador: Rolando Biere 

Objectius de l’assignatura 

Su objetivo principal es el conocimiento del marco jurídico, administrativo y de la economía del 
urbanismo, así como la comprensión de las bases teóricas e ideológicas que orienten la acción 
urbanística y de ordenación territorial de los entes públicos.  
Se persigue, además, que el estudiante sepa integrar los requerimientos y las técnicas operativas 
de  los  diversos  campos  en  que  se  estructura  la  actividad  urbanística,  superando  la  antigua 
escisión entre ordenación y gestión.  
El  conocimiento avanzado de  la  configuración  técnica y  jurídica de  los  instrumentos para  la 
ejecución efectiva de los planes urbanísticos y su aplicación práctica.  
Iniciar la reflexión crítica sobre la instrumentación urbanística y el marco en que se desarrolla la 
gestión del urbanismo, en la perspectiva de su eficiencia práctica, modificación e innovación. 
Además  se  plantea  la  profundización  en  el  conocimiento  y  la  aplicación  de  los  diversos 
instrumentos de política de suelo y de vivienda que disponen las administraciones públicas para 
regular el mercado inmobiliario.  
La asignatura trata de poner acento en  la  investigación de nuevos  instrumentos que puedan 
incrementar la eficiencia de las políticas públicas en materia de suelo y vivienda. 
 

Continguts de l’assignatura 

 El  concepto  de  gestión  urbanística,  en  relación  al  planeamiento  urbano  y  su 
consideración dentro de la estructura jurídica del urbanismo. Evolución histórica de los 
modelos de gestión urbanística. 

 El derecho de propiedad privada y los regímenes urbanísticos de la propiedad del suelo: 
derechos y deberes urbanísticos. 

 Técnicas de ordenación urbana: clasificación del suelo y calificación urbanística. 
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 Integración de los factores ambientales en el planeamiento y el desarrollo urbanístico. 

 Concepto de aprovechamiento urbanístico del suelo y aplicación práctica: repartición 
equitativa de  los beneficios y cargas de  la actuación urbanística y participación de  la 
colectividad en las plusvalías del suelo.  

 La ejecución del planeamiento urbano. Ámbitos  territoriales y sistemas de actuación 
urbanística.  Actuaciones  asistemáticas  y  gestión  de  la  ciudad  construida.  Formas 
organizativas de la Administración pública para la ejecución del urbanismo.  

 Valoración económica del suelo en los procedimientos de gestión urbanística: criterios. 

 Integración de los mecanismos de protección de la legalidad en la gestión urbanística. 

 Modelos de política de suelo y vivienda, tanto desde el punto de vista de su aparición 
histórica  como  de  los  objetivos  declarados  en  su  concepción.  Las  relaciones  entre 
política del suelo y mercado inmobiliario, poniendo énfasis en los factores que desde el 
planeamiento urbanístico puedan influir en la normalización del mercado del suelo. 

 Estudio de políticas en materia de suelo y vivienda, profundizando en el análisis crítico 
de las predominantes: liberalización del mercado de suelo, intervencionismo, etc. 

 Desarrollo  de  los  principales  elementos  de  política  urbana  (análisis  de  la  oferta  y 
demanda de suelo y vivienda, accesibilidad al mercado, financiación, fiscalidad, etc.) y 
se analizaran los instrumentos básicos de gestión, como la expropiación, la obtención 
gratuita de suelo resultante de  los procesos de gestión privada,  las reservas de suelo 
para vivienda social, los patrimonios públicos de suelo, la intervención en el mercado, la 
política de alquiler, etc. 

Profundización de problemáticas  sectoriales,  como  la  accesibilidad  a  la  vivienda,  juventud  y 

emancipación, tercera edad y mercado residencial, políticas para la integración urbana de los 

inmigrantes, masificación, “gated communities”, polarización social del espacio urbano. 

Sistema d’avaluació 

Se realizarán prácticas breves y controles de lectura, individuales y/o grupales, durante las clases 

en que se evaluarán aspectos específicos de los contenidos. 

Se desarrollarán trabajos y talleres finales, individuales y/o grupales, que se deben entregar tras 

la finalización de las clases lectivas. 

Asimismo se considerará un mínimo de 80% de asistencia a las clases. 

 

Ciudad, territorio y SIG  
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I               

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable: Pilar Garcia 

Col∙laborador: Rolando Biere 

Objectius de l’assignatura 

 La asignatura pretende aportar referentes del potencial de estudio y conocimiento de  la 
ciudad que incorporen las TIC en general y en particular los SIG.  

 Proporcionar conocimientos básicos para la definición, georeferenciación y descripción de 
entidades gráficas como elementos de estructura urbana y de soporte de la edificación.  

 Entregar criterios y procedimientos de trabajo fundamentales para su visualización sintética, 
de acuerdo a  las escalas,  capas de  información  y  contenidos. Métodos de  trabajo de  la 
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cartografía digital, asociada a bases de información urbana comunes al ámbito municipal, 
en aplicaciones SIG convencionales (PC).  

 Capacitar al alumnado en la elaboración de nuevos contenidos de información urbana y la 
realización de mapas o modelos sintéticos de la configuración urbana. 

 También  se  persigue  aportar  algunos  referentes  de  las  diferentes  tecnologías  de 
representación, visualización y referenciación de espacios urbanos y arquitectónicos. 

 Facilitar  la  comprensión  y  familiaridad  con  los  conceptos  y  técnicas  fundamentales que 
orienten  la  creación  de modelos  virtuales,  la  aplicación  de  técnicas  de  tratamiento  de 
imágenes  a  los modelos  y  la  incorporación  de  recursos  de  animación  y  de  navegación 
interactiva.  

 Integrar el conocimiento de métodos y procesos relacionados con el modelado geométrico 
así como de sus aplicaciones prácticas en diferentes ámbitos de la arquitectura y el estudio 
de la ciudad. 

 Introducir los conceptos básicos de tecnologías avanzadas: el Escáner Láser Terrestre para 
el levantamiento de edificios y entornos urbanos en alta precisión y calidad visual, métodos 
de generación masiva de modelos tridimensionales de abasto urbano sobre cartografía GIS 
3D,  procesos  de  integración  de  modelos  y  presentación  interactiva,  y  en  plataformas 
internet. 

 Incorporar los conceptos y técnicas avanzadas de Remote Sensing, los métodos y procesos 
de estudio aplicados. 

 

Continguts de l’assignatura 

La definición de procesos para explorar y mostrar  los diferente factores que confluyen en un 
entorno, sus relaciones espaciales, y una lectura integradora de muchos componentes del que 
resulta una mejora cualitativa importante que permita combinar elementos y efectuar síntesis 
de contenidos mediante  la exploración de bases de  información urbana en  formato digital y 
aplicaciones informáticas basadas en SIG convencionales Desktop Mapping (PC). 
 
Sobre  esta  base  de  conocimiento,  se  discuten  líneas  de  desarrollo  recientes  y  líneas  de 
investigación, así como los proyectos de investigación y tesis doctorales en asignatura, con el fin 
de ofrecer posibilidades atractivas de desarrollo en el campo de  la arquitectura y el estudio 
urbano. 
 
Principales conceptos, componentes y funcionalidades de las tecnologías relativas al modelado 
geométrico,  creación  de modelos  virtuales,  tratamiento  de  imágenes  y  la  incorporación  de 
recursos de animación y de navegación  interactiva, así como casos prácticos para  facilitar su 
plena comprensión. 
 
Conceptos básicos y componentes  tecnológicos de  los dispositivos de alta precisión como el 
Escáner Láser Terrestre, sistemas de referenciación y geoposicionamiento sobre GIS y métodos 
de generación masiva de modelos tridimensionales. 
 

Para el estudio de  la escala territorial se  introducirán  los conceptos y técnicas Avanzadas de 

Remote  Sensing,  los  métodos  y  procesos  de  estudio  adecuados  para  la  identificación  y 

visualización de la transformación del territorio. 
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Sistema d’avaluació 

Se realizarán prácticas breves en aula, individuales y/o grupales (durante las clases), utilizando 

los softwares de trabajo, en que se evaluará el dominio técnico de las herramientas y los criterios 

de análisis. 

Se  desarrollarán  talleres  finales,  individuales  y/o  grupales,  que  se  deben  entregar  tras  la 

finalización de las clases lectivas. 

Asimismo se considerará un mínimo de 80% de asistencia a las clases. 

 

Regional and urban economy  
Unitats que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I  

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable: Carlos Marmolejo 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Josep Roca 

Col∙laborador: Rolando Biere 

Objectius de l’assignatura 

There are two main objectives of this course. 
 
On the one hand, it is to develop the basic elements for understanding the process of formation 
of urban space and real estate values.  
 
The concept of value, the theory of urban rents distribution, the complex relation between the 
land value and  the building are, among others, elements  that  seek  to bring  students  to  the 
theoretical bases of locational economics and science and urban valuation technique. 
 
On the other hand, the analysis of the main contributions of the regional economy, to facilitate 
understanding on the background of the geographical and economical operation of the process 
of  coordination  of  all  types  of  human  agglomerations  and  their  dynamics  of  temporal 
transformation. 
 

Continguts de l’assignatura 

The theory of value: 

 The theory of value: use value vs. exchange value 

 The historical evolution of the theory of value: the value work to the utility value. 

 The mechanism of formation of land value: The approach of David Ricardo. 

 The limits of the market: the market value at the socio‐economic value. 
The spatial formation of the value of urban land: 

 Rents of accessibility: The formation of land rent and Allocation model of F. von Thünen. 

 The classic model of urban situation rents: from Hurd to W. Alonso. 

 Rents of social hierarchy: incidence of segmentation and social polarization of the space 
in the formation of values. 

 Rents of externalities:  incidence of urban and environmental quality of urban space  in 
urban land values. 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 113 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 Scales of formation of land rent. 
Empirical approaches to the study of the spatial distribution of values: 

 Explanatory models of the spatial formation in property values. 
Regional Economy: 

 Birth of a multidisciplinary science: the regional economy. 

 Central Place Theory: From Christaller to Palander. 

 CBD Birth: Duopoli theory of Hotelling. 

 Internal economies of agglomeration of Hirshman. 

 External economies of agglomeration of Marshall. 

 First general theory of industrial location: A. Weber. 

 De‐agglomeration economies: From A. Weber to Krugman. 
 

Sistema d’avaluació 

Brief reading controls and practices, individual and/or group, will take place during the classes, 

in which specific aspects of the contents will be evaluated.  

End jobs or workshops, individual and/or group, will be developed to be delivered after finish of 

classes. 

Also it is considered at least 80% of class attendance. 

 

Urban sustainability and environmental evaluation methodologies  
Unitats que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 2  Optativa 

Professorat responsable: Josep Roca 

Altre professorat que imparteix l’assignatura:  Blanca Arellano, Carlos Marmolejo 

Col∙laborador: Rolando Biere 

 

Objectius de l’assignatura 

 Deepen in the knowledge and application of ecosystem theories for the interpretation of 
urban and territorial systems  in the context of the discipline of Urban Ecology: flows of 
matter, energy and information. 

 Develop the concept of sustainability applied to the whole city‐territory. 

 Provide  advanced  knowledge  and  a  conceptual  framework  for  the  setting  of  more 
sustainable  territorial  and  urban  models  with  a  view  to  planning  and  management 
environmental and urban. 

 Study the main instruments and techniques for environmental analysis and assessment of 
the  architecture,  the  city  and  the  territory  and  its  applications  for  planning  and 
management in the context of strategies for sustainability. 

 It  also  seeks  to  initiate  the  student  in  the  economic  and  social  value  of  urban 
environmental public goods nature and provide  tools  for environmental assessment of 
town and territory. 
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Continguts de l’assignatura 

 Principles and foundations of the Urban Ecology applied to the analysis of the territorial 
and  urban  sustainability.  The  city  as  an  ecosystem.  Balance  of matter,  energy  and 
information of urban and territorial systems. 

 Main  indicators of  territorial and urban  sustainability: conservation of  the ecological 
matrix of the territory, land consumption and save natural resources, energy efficiency, 
conservation and sustainable use of biodiversity, ecological permeability, water cycle, 
landscape quality, etc., relating them to the various models of city and land use. 

 The  main  areas,  instruments  and  techniques  of  analysis,  evaluation,  planning  and 
management  of  architectural,  urban  and  regional  implementation,  with  particular 
emphasis on its role in the framework of the strategies towards sustainability and action 
plans  arising  from  according  to  the  following  structure:  a) Valuation  of  non‐market 
goods  (environment)  of  architectural,  urban  and  territorial  nature,  b)  analytical 
instruments,  environmental  planning  and  land  management;  environmental 
information  systems,  diagnosis  and  environmental  audits,  instruments  of  citizen 
participation, strategic planning  instruments  for sustainability: agendas 21s and  local 
action  plans,  environmental  planning,  networks  of  protected  areas,  control  of  air 
pollution  (substances,  light  electromagnetic,  ...),  mobility  planning,  environmental 
assessment  of  plans,  programs  and  projects, monitoring  of  sustainability  indicators, 
ecological footprint, etc. 

 

Sistema d’avaluació 

Brief reading controls and practices, individual and/or group, will take place during the classes, 

in which specific aspects of the contents will be evaluated.  

End jobs or workshops, individual and/or group, will be developed to be delivered after finish of 

classes. 

Also it is considered at least 80% of class attendance. 

 

Urban and architectural management and valuation research seminar 
Unitat(s) que la imparteixen:   704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:       Josep Roca 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Pilar Garcia, Carlos Marmolejo, Blanca Arellano 

Objectius de l’assignatura 

The main objective is to introduce students to research work on the subject fields of the line, 
providing the theoretical tools needed to tackle a research project, as a develop case studies by 
incorporating the person to some of the projects developed by the research group responsible 
of the line. 
 

Continguts de l’assignatura 

Projects carried out by the research group are presented (such as Urban Sprawl analysis, the 

study  of  Polycentrism  and  sub,  City  Coexistence  as  a  venue  for  the  development  of  new 
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methodologies  for  the  evaluation  of  the  city...).  The  student must  join  one  so  tutored.  Is 

experienced  in this way, work within a research team, promoting collective participation and 

deepening the practical and concrete learning research methodologies. 

Sistema d’avaluació 

Brief reading controls and practices, will take place during the classes, in which specific aspects 

of the contents will be evaluated. 

Presentations  on  specific  issues  will  be  evaluated  in  debate  format. 

End jobs or workshops, individual and/or group, will be developed to be delivered after finish of 

classes. 

Also it is considered at least 80% of class attendance. 

 

Valoración urbana e inmobiliaria  
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I               

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:   Josep Roca, Carlos Marmolejo 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Jordi Bernat 

Col∙laborador: Rolando Biere 

Objectius de l’assignatura 

El objetivo de  la asignatura es  formar en el  campo de  la  teoría económica de  la  valoración 
urbana. Más allá del aprendizaje práctico, la asignatura se orienta también a reflexionar sobre 
los elementos básicos de la Teoría de la Valoración, con el fin de abrir escenarios de investigación 
y desarrollo ulterior en los proyectos de tesis.  
Para esto anterior se pretender desarrollar los principales métodos de valoración, así como los 
instrumentos básicos para desarrollar el proceso de evaluación.  
 

Continguts de l’assignatura 

En esta asignatura se desarrollan las metodologías de valoración del suelo y de los inmuebles: 
método aditivo (o analítico) y método sintético (o conjunto), así como las principales técnicas 
de  evaluación: métodos  de mercado, del  coste  de  reposición,  y  de  capitalización de  rentas 
futuros  esperados.  Se  estudiarán  todos  aquellos  factores  que  incidan  en  la  valoración 
inmobiliaria,  reflexionando mucho  especialmente  en  los  conceptos  teóricos  especialmente 
complejos, como la naturaleza inductiva del método de comparación, la subjetividad inherente 
al  proceso  de  selección  y  homogeneización  de  comparables,  el  significado  teórico  de  la 
depreciación y amortización de  los  inmuebles, o el abasto de  las nociones de capitalización, 
actualización y tipos de interés.  
 
Se analiza la significación teórica del valor del suelo, así como las características del mercado de 
este producto, para incidir en los diferentes métodos de valoración, con especial incidencia en 
los conceptos de valor unitario y de repercusión, así como en los métodos de valoración residual 
estática y dinámica. La asignatura aborda, igualmente, el análisis de viabilidad de los proyectos 
urbanos e inmobiliarios, desarrollando las técnicas necesarias para su concreción. 
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Se  incluye un  taller  central, en el  cual  se desarrollan de  forma  integrada  y  eminentemente 

práctica el conjunto de conocimientos adquiridos a lo largo de la asignatura. 

Sistema d’avaluació 

Se realizarán prácticas breves y controles de lectura, individuales y/o grupales, durante las clases 

en que se evaluarán aspectos específicos de los contenidos. 

Se desarrollarán trabajos y talleres finales, individuales y/o grupales, que se deben entregar tras 

la finalización de las clases lectivas. 

Asimismo se considerará un mínimo de 80% de asistencia a las clases. 
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LÍNIA URBANISME 
 

El territorio como arquitectura  
Unitat(s) que la imparteixen: 740 – Urbanisme i Ordenació del Territori 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable: Xabier Eizaguirre 

Objectius de l’assignatura 

L’objectiu del curs és obrir una via metodològica i d’investigació de les formes i dels processos 

no  ortodoxament  urbans,  mètode  que  parteix  de  l’estudi  de  les  tecnologies  formals  que 

construeixen el territori bé per estratificacions successives i sobreposades o bé de l’evolució de 

determinats models de construcció ancestrals sobre el territori. 

Continguts de l’assignatura 

Dins de les preocupacions entorn l’extensió de les ciutats pel territori, aquest curs es planteja 

com una hipòtesi: reconèixer formes de construcció disperses i/o difuses a partir d’una lectura 

sintètica dels seus components formals.  

Es parteix dels factors naturals, terres aigües i vegetació i de les seves possibles manipulacions 

per  l’home que donen  forma a  la manufactura  territorial. S’abstrauen els elements  formals, 

físics, construïts: divisió del sòl, construcció de les infraestructures i assentaments humans per 

en última instància realitzar una lectura sintètica d’aquests components. 

Identitat, models  i  alternatives  es  succeeixen  com  arguments  propis  des  de  preocupacions 

formals bàsiques de l’arquitectura. Des de les formes més heterogènies agràries i de construcció 

rural,  fins a  les noves  colonitzacions que neixen d’una voluntat projectual,  sense oblidar  les 

formes d’urbanització dispersa, són objecte d’estudi en aquest curs. Els problemes de les noves 

ciutats  territorials  i  els models  teòrics més  extensius  tenen  una  posició  privilegiada  amb  la 

finalitat d’obrir camins a una modelística territorial.  

Durant  les classes teòriques es van presentant diferents casos que donen  lloc a  la discussió  i 

presentació dels problemes bàsics. Així es van coneixent els problemes de la dispersió a partir 

de la seva materialització en casos concrets. Les últimes sessions es dediquen a l’estudi concret 

dels casos proposats pels propis estudiants. 

Sistema d’avaluació 

La avaluació es realitza a l’entrega d’un petit treball d’investigació o tesina. També mitjançant el 

contacte directe que s’ha tingut a classe durant la presentació dels casos d’estudi. 
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Espacio público: vivencias, proyecto y políticas 
Unitat(s) que la imparteixen: 740 – Urbanisme i Ordenació del Territori 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable: Carles Crosas, Julián Galindo, Miquel Martí i Estanislau Roca 

 

Objectius de l’assignatura 

L'assignatura es planteja com un espai de debat  i  reflexió sobre  l'espai públic contemporani 

(entès com els espais de confluència conflictiva i de trobada ciutadana), guiat pels professors, 

però compartit i participat pel conjunt de la classe. L'assignatura combina reflexió entorn dels 

debats  teòrics  sobre  la  vivència  y  significació  de  l'espai  públic  i  la  seva  vinculació  a  les 

infraestructures, la arquitectura i el paisatge en la metròpolis contemporània, amb la reflexió 

sobre els mecanismes de projectació  i gestió. La primera té per objectiu contribuir a bastir el 

marc teòric de les recerques dels estudiants, mentre que la segona els aporta mètodes de treball 

a partir de  la presentació d'investigacions en curs o  recents. L'assignatura aprofundeix en  la 

irreductible pluralitat dels espais públics contemporanis (espais urbans, espais col∙lectius, espais 

lliures territorials, espais  infraestructurals), així com en  la gran  incidència que  la diversitat de 

contextos culturals té en aquesta qüestió. 

Formació en la recerca i construcció d’una mirada crítica. 

Cultura del projecte urbà de l’espai públic i exploració d’eines de projectació. 

Continguts de l’assignatura 

El curs combina cinc procediments metodològics: formulació de debats, comentaris de textos 

teòrics, problemàtica de casos d'estudi, presentació d'investigacions sobre espai públic i taller 

de projectació. 

 

En cada sessió del curs es planteja un debat d'acord amb el programa teòric de l'assignatura. El 

professor  introdueix  el  tema  aportant  algunes  reflexions que  l’emmarquen  i orienten, però 

l'objectiu és propiciar un debat obert entre tots els participants al curs. Per això, cada alumne 

realitzarà la lectura d'un text teòric de referència vinculat a un dels temes de debat, per tal de 

poder animar‐lo. Aquestes lectures donaran lloc a uns comentaris de text que es lliuraran a final 

de curs. 

 

Paral∙lelament  als  debats  teòrics,  el  curs  planteja  una  segona  vessant  pràctica.  Es  tracta 

d'identificar i elaborar problemàtiques sobre l'espai públic, com espai urbà de confluència, que 

puguin donar  lloc  a una  investigació doctoral  i  al projecte urbà. Cada  alumne escull un  cas 

d'estudi  i/o  projecte,  sobre  una  temàtica  urbana  d'actualitat.  Els  casos  d'estudi  i  projecte 

cercaran  ser  representatius  de  la  diversitat  d'espais  públics  contemporanis  i  de  contextos 

culturals. La presentació al llarg del curs de diverses recerques doctorals i projectes d’actualitat 

ajuda l'alumne a situar el cas d'estudi escollit. 

 

El curs es divideix en dues parts: 

PART I 

A ‐ Vivències i significats de l'espai públic. 

B ‐ Projecte i gestió de l'espai públic. 
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PART II 

A – Arquitectura, Infraestructura i paisatge en la construcció de l’espai urbà. 

B – Formes i gradients d’urbanitat en la metròpoli contemporània. 

 

A ‐ Vivències i significats de l'espai públic 

1. Sentits cívics en la ciutat contemporània 

2. La mort de l'espai públic? Privatització, comercialització i tematització, noves tecnologies 

3. L'ús quotidià de l'espai públic: entre el dret a l'anonimat i la passivitat emocional 

4. Apropiació de l'espai públic i vincles comunitaris 

B ‐ Projecte i gestió de l'espai públic 

5. El projecte urbà de l'espai públic 

6. Espais urbans: l'exploració del pla horitzontal 

7. Espais col∙lectius 

8. Mobilitat i espai públic. L'espai del vianant: la vindicació d'un dret 

9. Espais infraestructurals 

10. Espais lliures metropolitans: la vertebració de la ciutat territori 

11. Polítiques d'espai públic en ciutats europees 

 

Sistema d’avaluació 

L'avaluació  és  continuada.  El  50%  es  basarà  en  la  participació  a  classe  i  l'altre  50%  en  el 

lliurament dels dos treballs   escrits (un comentari d'un text teòric  i  l’elaboració d'un tema de 

recerca i projecte sobre un cas escollit). 

 

Las reglas de la forma urbana  
Unitat(s) que la imparteixen: 740 – Urbanisme i Ordenació del Territori 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable: Joaquim Sabaté, Carles Crosas y Julián Galindo 

Objectius de l’assignatura 

Esta  asignatura  quiere  reconocer,  en  la  aparición  y  consolidación  de  los  instrumentos  de 

prefiguración de  la arquitectura en diferentes ciudades y periodos históricos, muchos de  los 

contenidos y preocupaciones de los actuales reglamentos, así como profundizar en el análisis de 

las diferentes opciones que asumen hoy en día estos instrumentos en la lectura e intervención 

en la ciudad, al objeto de capacitar en su aplicación a partir de su conocimiento más detallado. 

La  asignatura  combina  el  análisis  de  las  principales  referencias  y  el  proceso  derivado  de 

construcción de las grandes ciudades. 

La  asignatura  esta  igualmente  pensada  para  ofrecer  bases  metodológicas  de  análisis  y 

presentación y para formar en definitiva en el campo de la investigación. 
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Continguts de l’assignatura 

Esta asignatura presenta la evolución reciente de los instrumentos de regulación urbana de la 

arquitectura,  especialmente  de  aquellos más  específicos  del  campo  del  planeamiento  y  del 

proyecto urbanístico. 

 

Las  sesiones  se dividen en dos bloques  claramente diferenciados. El primero  se  refiere a  la 

evolución de los reglamentos urbanos, a su aparición y consolidación en diferentes ciudades y 

periodos históricos. 

 

El segundo bloque se propone profundizar en el análisis de las diferentes opciones que asumen 

hoy en día estos instrumentos en la lectura e intervención en la ciudad. 

 

En el conjunto de las sesiones se analizan la estructura y contenido de estos instrumentos, los 

elementos que se atienden y las técnicas utilizadas. 

 

El curso combina diversas estrategias metodológicas: presentación de la temática; debate sobre 

instrumentos y sus efectos; comentarios de textos de referencia y presentación de los avances 

de la investigación. 

 

En cada sesión del curso se plantea un debate de los contenidos presentados. Se introduce el 

tema con el objetivo de facilitar la comprensión de la importancia de estos instrumentos en la 

conformación de nuestras ciudades y animar la discusión sobre dichos efectos. 

 

Estas  presentaciones  se  intercalan  con  lecturas  y  cada  cinco  sesiones  se  procede  a  la 

presentación pública de los avances de las investigaciones de los estudiantes. 

 

Cada participante elige un caso de estudio, que se pretende sea lo más cercano posible (temática 

o metodológicamente) al trabajo de fin de máster que piensa elaborar y lo presenta y debate 

con todos los participantes a lo largo del curso. 

 

El programa orientativo de las sesiones es el siguiente: 

 

EVOLUCIÓN DE LOS REGLAMENTOS URBANOS 

1. Los reglamentos urbanos de la edificación 

 

INSTRUMENTOS PARA LA ANTICIPACIÓN. CINCO CIUDADES 

2. De  la arquitectura a  la ordenanza, de  la escenografía a  la ciudad. Las Servitudes Spéciales 

d'Architecture de Paris (1605‐1886) 

3. Barcelona. Alineación y ordenanzas figurativas. Elaboración de la ordenanza de Ensanche. 

4. Las fundaciones republicanas del siglo XIX (Provincia de Buenos Aires, Argentina) 

5. La Habana: tránsito entre la ciudad colonial y el suburbio 

6. Nueva York: las zoning law como alternativas a los planes 

 

LA CIUDAD DE LOS BLOQUES. CUATRO EJEMPLOS 

 

7. De los sellos y patrones a la técnica serial: El desarrollo del Plan de Extensión de Ámsterdam  

8. La composición urbana en la obra de Ernst May 
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9. Las formas de la identidad: Las reglas de ordenación del proyecto residencial en la comunidad 

de arquitectos Van der Broek y Bakema 

10. Morfología urbana y ordenanza 

 

LA RENOVACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS. DE NUEVO TRES CIUDADES 

11. París: De las Servitudes Spéciales d'Architecture a las ZAC. ¿Hacia una nueva figuración? 

12. Barcelona: La reglamentación de lo construido 

13. Nueva York: Las zoning law como alternativas a los planes 

 

NUEVOS TEMAS Y RETOS DE LA ORDENANZA 

14. La estructura de las normas‐ordenanzas en los instrumentos de planeamiento 

15. La recuperación de las ordenanzas morfológicas en el planeamiento urbanístico 

16. La ordenanza como metaproyecto: design guidelines 

17. Los nuevos códigos urbanos en el suburbio americano 

18. La ordenanza de la ciudad de los bloques 
 

Sistema d’avaluació 

La evaluación es continua. El 50% se basará en  la presentación en clase y el otro 50% en  la 

entrega de un trabajo escrito (un ejercicio de investigación sobre un tema escogido). 

 

Proyectar la ciudad. Ciudades y territorios emergentes 
Unitat(s) que la imparteixen: 740 ‐ Urbanisme i ordenació del territori 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable: Jordi Franquesa y Joaquín Sabaté 

Objectius de l’assignatura 

Esta asignatura quiere fundamentar una teoría de  la  intervención basada en  las aportaciones 

disciplinares desde los principales textos, planes y proyectistas. 

Reconocer,  en  la  aparición  y  consolidación  de  los  instrumentos  de  prefiguración  de  la 

arquitectura  en  diferentes  ciudades  y  periodos  históricos,  muchos  de  los  contenidos  y 

preocupaciones de los actuales reglamentos, así como profundizar en el análisis de las diferentes 

opciones que asumen hoy en día estos instrumentos en la lectura e intervención en la ciudad, al 

objeto de capacitar en su aplicación a partir de su conocimiento más detallado. 

La  asignatura  combina  el  análisis  de  las  principales  referencias  y  el  proceso  derivado  de 

construcción de las grandes ciudades. 

La  asignatura  esta  igualmente  pensada  para  ofrecer  bases  metodológicas  de  análisis  y 

presentación y para formar en definitiva en el campo de la investigación. 

Continguts de l’assignatura 

Se  plantean  en  esta  asignatura  discusiones  de  encaje  conceptual,  en  torno  a  la  evolución 

reciente  del  planeamiento  urbano.  Se  dividen  las  sesiones  de  explicación  en  dos  bloques 

claramente diferenciados: En el primero de ellos  ‐La construcción de  la disciplina. Los planes 
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fundacionales‐ se pretende debatir  los orígenes,  formación y consolidación de  la disciplina a 

través del  análisis de  los  planes  urbanísticos más  significativos.  El  debate  se  centrará  en  el 

entendimiento  de  la  ciudad  sobre  la  que  se  interviene;  en  la  figura  de  los  proyectistas,  su 

formación e ideario; en los elementos a los que se atiende y el instrumental desarrollado, y en 

la ejecución de los planes. 

 

El  segundo  bloque  ‐El  planeamiento  urbanístico  de  los  últimos  cincuenta  años.  De  la 

reconstrucción y expansión al urbanismo reformista‐ se propone explorar una interpretación de 

la  situación  actual  a  través  de  la  discusión  de  aquellas  figuras  de  planeamiento  o  aquellas 

reflexiones  teóricas  que,  con  valor  singular,  han  abordado  en  estos  últimos  años  nuevas 

cuestiones o han apuntado problemas hasta entonces escasamente atendidos. 

 

Cada participante elige un caso de estudio, que se pretende sea lo más cercano posible (temática 

o metodológicamente) al trabajo de fin de máster que piensa elaborar y lo presenta y debate 

con todos los participantes a lo largo del curso. 

 

El programa orientativo de las sesiones es el siguiente: 

 

A. La construcción de la disciplina. Los planes fundacionales 

1.  Los Planes de extensión y reforma 

  Las ciudades amuralladas y las propuestas de extensión. 

  Los problemas: circulación, condiciones de habitabilidad, nuevas actividades... 

  Los instrumentos: trazados de calles y ordenanza de edificación. 

  El Proyecto de Reforma y Ensanche de Barcelona de 1859. 

2.  De la Exposición Colombina al Plan de Chicago. El movimiento de la City Beatiful 

  De Haussmann y la Academia al Urbanismo Moderno 

  Chicago: la ciudad de los prodigios 

  Daniel Hudson Burnham (1846‐1912) 

  La Exposición Colombina (1893) 

  De la ciudad imperial a las ciudades del Imperio 

  El Plan de Chicago (1907‐1909) 

  ¿Ocaso de la City Beautiful y arranque del City Planning? 

3.  La ciudad eficiente 

  Circulación, servicios y conflictos urbanos. 

  Las propuestas de Henard para París. 

4.  La Zoning Law de Nueva York de 1916. Un plan urbanístico 

  La formación de la ciudad 

  Los conflictos y la opinión pública y profesional 

  1911‐12 5th Avenue Comission, el primer informe 

  Los antecedentes y los estudios para la Zoning Law 

  La estructura del documento  

  El potencial inexplorado de la regla 

  ¿El cielo sigue siendo la frontera? 

5.  Transporte, vivienda, dotaciones: los planes racionalistas 

  El concepto de estructura urbana 

  El "civic survey" y los congresos del CIAM 

  El Algemeen Uitbreidingsplan de Amsterdam, 1934 

  La construcción del plan racionalista 
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B.  El planeamiento urbanístico de los últimos cincuenta años 

  De la reconstrucción y expansión al urbanismo reformista 

6.  La medida y control del crecimiento.  

  El Plan del Gran Londres de 1944 y la descentralización. 

  Estructura y estándares en el proyecto de ciudad. 

  El proyecto de las nuevas ciudades. 

7  El urbanismo del reformismo 

  La recuperación de los centros históricos: de Asís a Pesaro. 

  El tratamiento ambiental de los centros. 

  Las propuestas de recuperación tipológica. 

  Hacia una metodología de la restauración. 

  Reforma, Reequipamiento, Remodelación, Rehabilitación. 

8.  La dimensión procesual y el urbanismo a la defensiva 

  El P.G.M. de 1976: ¿un plan sin forma? 

  Normas y ordenanzas. El escalonamiento en la definición urbana. 

9.  La recuperación de la aproximación morfológica en el planeamiento 

  Los planes de la escala intermedia. 

  Plan, Proyecto, Escala de la intervención. 

  El nuevo urbanismo urbano. 

    Los planes de las grandes capitales españolas. 

10. Las opciones del actual planeamiento urbanístico 

 

Sistema d’avaluació 

La evaluación es continua. El 50% se basará en  la presentación en clase y el otro 50% en  la 

entrega de un trabajo escrito (un ejercicio de investigación sobre un tema escogido). 

 

Claves de los proyectos urbanos  
Unitat(s) que la imparteixen: 740 ‐ Urbanisme i ordenació del territori 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Miquel Corominas y Joaquín Sabaté 

Objectius de l’assignatura 

El objetivo básico de esta asignatura es capacitar para afrontar un análisis crítico del diseño y 

ejecución de una intervención urbanística, valorando, en su caso, las claves de su adecuación a 

los objetivos perseguidos. 

La asignatura  se plantea el análisis de proyectos  relevantes al objeto de  intentar  reconocer 

modelos, métodos, instrumentos y buenas prácticas. 

La asignatura esta igualmente pensada para ofrecer bases metodológicas de análisis y 

presentación y para formar en definitiva en el campo de la investigación. 
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Continguts de l’assignatura 

Esta  asignatura  pretende  realizar  una  lectura  pormenorizada  de  un  conjunto  de  proyectos 

urbanos  significativos  y  recientes,  analizando  desde  su  concepción  y  desarrollo,  hasta  su 

construcción. Todos ellos se localizan en núcleos urbanos del Área Metropolitana de Barcelona 

y podrán ser visitados a lo largo del curso.  

Los ejemplos, que  se desarrollarán en diez  sesiones,  se han escogido  intentando que en  su 

conjunto cubran diversos aspectos: planes de iniciativa pública y privada; de gran tamaño y de 

escala  reducida;  de  reforma  y  de  crecimiento;  de  proyectos  residenciales  y  terciarios;  de 

renovación o de transformación; de gestión basada en la reparcelación o en la expropiación. Sin 

embargo todos ellos tienen una característica común, que es su importante contribución a los 

sistemas urbanos,  viario, dotaciones  y espacios públicos, en  las  respectivas  ciudades. En  las 

sucesivas sesiones se pasará revista detalladamente a las características de cada ejemplo: tipo 

de encargo, ámbito urbano en que se insiere, información urbanística, criterios que informan de 

la ordenación, tipo de gestión, desarrollo y construcción. 

Cada participante elige un caso de estudio, que se pretende sea lo más cercano posible (temática 

o metodológicamente) al trabajo de fin de máster que piensa elaborar y lo presenta y debate 

con todos los participantes a lo largo del curso. 

 

El programa orientativo de las sesiones es el siguiente: 

 

1.  Las claves del éxito de los proyectos urbanos: L’Eix Macià de Sabadell 

2.  Transformaciones urbanas. El Clot de la Mel de Barcelona 

3.  Nuevas áreas terciarias. El plan de la calle Tarragona de Barcelona  

4.  El nuevo ensanche residencial de Mollet del Vallès 

5.  Plan especial de la Villa Olímpica de Barcelona  

6.  El Plan Especial del puerto de Badalona 

7.  Desarrollo residencial privado en Mas Lluhí 

8.  El desarrollo del ámbito Diagonal‐Poble Nou 

9.  Remodelación de barrios de vivienda pública: San Ildefonso/La Mina 

10.  Planes muy especiales 

 

Sistema d’avaluació 

La evaluación es continua. El 50% se basará en la presentación en clase y el otro 50% en la entrega de un 

trabajo escrito (un ejercicio de investigación sobre un tema escogido). 

 

Proyecto urbano residencial contemporáneo 
Unitat(s) que la imparteixen: 740 ‐ Urbanisme i ordenació del territori 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Francesc Peremiquel, Isabel Castiñeira, Adolf Sotoca 

Objectius de l’assignatura 

 Analizar  las  problemáticas  urbanísticas  vinculadas  al  proyecto  de  tejidos  urbanos 
residenciales y la evaluación de los mismos orientada a los procesos de adecuación y mejora 
urbana en/de la ciudad contemporánea. 
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 Reconocer  a  los  diferentes  actores  (proyectistas,  usuarios,  responsables  políticos  y 
tomadores  de  decisiones)  en  los  procesos  de  proyecto  e  implementación  de  nuevos 
fragmentos y en la transformación y adecuación de tejidos existentes, así como los efectos 
derivados.  

 Evaluar las condiciones de toda índole que inciden en el objeto de estudio. 
 Alcanzar una comprensión sistemática de las metodologías y de las técnicas  de investigación 

y propositivas relacionados al tema. 
 Llevar a cabo una reflexión personal y fundamentada sobre  las principales problemáticas 

vinculadas al tema de estudio.  
 Profundizar  en  los  conocimientos  y  aptitudes  referidas  a  contribuir,  a  través  de  una 

investigación  original,  a  ampliar  las  fronteras  del  conocimiento  disciplinar,  a  partir  del 
análisis crítico, la evaluación y síntesis.  

 Conocer aspectos específicos para concebir, diseñar, poner en práctica y adoptar un proceso 
y metodología de investigación urbanística con rigor académico. 

 

Continguts de l’assignatura 

La asignatura se divide en dos partes: una que tiene por objeto el estudio del proyecto urbano 

residencial  contemporáneo  de  nueva  implantación  y  otra  orientada  al  estudio  sobre  la 

intervención contemporánea en tejidos residenciales existentes. Ambas partes tienen en común 

la  reflexión  sobre  los  tejidos/tramas  urbanas  residenciales  y  la  problemática  vinculada  a  la 

vivienda, los espacios para la vida cotidiana y la habitabilidad urbana de proximidad. 

Un objetivo de la asignatura es introducir a la investigación sobre el Proyecto Urbano Residencial 

como  un  tema  específico  de  proyecto  urbanístico  a  través  del  análisis  de  casos  de  estudio 

relevantes  y  de  la  aplicación  de metodologías  de  análisis  que  permitan  la  comparación  y 

evaluación de los proyectos y su implementación. Se parte del objetivo de mejorar los métodos 

e instrumentos de proyecto, introduciendo variables de sostenibilidad y eficiencia energética de 

los tejidos en  los análisis. A partir del análisis de casos (proyectos residenciales o fragmentos 

ejecutados)  significativos  de  los  últimos  años,  se  trata  de  tipificar  las  distintas  estrategias 

proyectuales y  los  instrumentos utilizados en su desarrollo. Se pretende evaluar el resultado 

obtenido así como establecer taxonomías útiles, generalizables y sistematizables, asumiendo en 

todo  caso  la  individualidad  de  las  propuestas  y  sus  situaciones  contextuales  específicas. 

Interesan especialmente los aspectos estructurales, compositivos y de ordenación, relacionados 

con  la  formación  del  tejido  urbano  residencial  en  los  procesos  de  transformación  urbana 

contemporánea.  

En otra parte la asignatura promoverá la reflexión sobre la obsolescencia y actualización de las 

formas  residenciales  propias  y  específicas  de  la  construcción  urbana  del  siglo  XX  (vivienda 

masiva, crecimientos suburbanos, áreas marginales, barrios tradicionales y residencia en tejidos 

históricos)  a  través  del  análisis  y  el  estudio  propositivo  de  las  mismas.  Conservación, 

transformación o sustitución como estrategias básicas de actuación en sus diversas escalas y 

modelos de actuación (sean complementarios o excluyentes) serán analizadas a través de casos 

que permitan una sistematización de métodos e  instrumentos. El estudio estará mediatizado 

por la aproximación proyectual, sus métodos e instrumentos y el objetivo de valorar la eficiencia 

urbana y la satisfacción de usuario, como principios básicos de calidad. 

El  contexto  de  referencia  será  básicamente  el  europeo  y  la  cultura  occidental,  prestando 
particular atención a Barcelona y su área metropolitana y sin olvidar, en todo caso, la dimensión 
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global del problema de la vivienda y su implementación, los procesos y programas masivos ni 
los desafíos contemporáneos en países en desarrollo. 
 
Sistema d’avaluació 

Se basará en  las presentaciones en clase,  los trabajos comunes y entregas parciales sobre  la 

evolución del  trabajo escrito. Los  trabajos  tienen unas partes comunes que en  la evaluación 

continuada se valoran el 25%. El otro 50% en  la entrega de un trabajo escrito sobre casos o 

temas  del  curso,  de  elaboración  individual.  Las  presentaciones  orales  siempre  tienen  una 

valoración específica. 

 

Urbanismo del otro 98% 
Unitat(s) que la imparteixen: 740 ‐ Urbanisme i ordenació del territori 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Zaida Muxí Martínez 

Objectius de l’assignatura 

La comprensión e  interpretación de realidades poco estudiadas como son  las urbanizaciones 

autoproducidas y los suburbios de baja densidad 

La concepción y práctica de proyectos de mejora urbana integral. 

Abordar proyectos urbanos de mejora incluyendo la perspectiva de género 

La  aplicación  de  metodologías  participativas  en  el  análisis  y  resolución  de  proyectos  de 

rehabilitación y mejor. 

Continguts de l’assignatura 

Dos  realidades  aparentemente  diferentes  presentan  situaciones  de  desventajas  urbanas 

similares. Se trata de las áreas urbanas residenciales de baja densidad (el suburbio residencial) 

y  las áreas urbanas autoproducidas  (urbanización marginal,  favelas,  slums, bidonvilles, villas 

miserias y otras denominaciones de connotaciones despectivas).  

Ambas necesitan herramientas y procesos específicos de análisis, diagnóstico e interveción para 

conseguir una transformación que mejore la calidad urbana y de vida de sus habitantes, y  ser 

considerados barrios de las ciudades. 

  Evolución y desarrollo del suburbio, de sueño a pesadilla 

  La autoproducción del habitat: solución o problema.  Diferentes casos y sus evoluciones 

  La perspectiva de género aplicada a los estudios y los proyectos urbanos 

  La vida cotidiana en el suburbio y en los barrios autoproducidos 

  Las redes cotidianas como herramienta 

  Indicadores de calidad urbana 

  Estrategias y herramientas aplicadas para la mejora de las dos formas de crecimiento 

        Mapeos 

        Procesos de participación y charrettes 

  Casos de estudio 

     New Urbanism, postsuburbia 

     Rio de Janeiro, Sao Paulo, Medellin, Buenos Aires, New Delhi, Marruecos… 
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Sistema d’avaluació 

La evaluación continuada se basará en el trabajo y participación en las sesiones de trabajo. Se 

valorará  muy  positivamente  las  aportaciones  propias  de  los  estudiantes.  Se  valorarán  las 

diversas capacidades que reflejen en los trabajos: crítica sobre textos y realidades analizadas, 

capacidad de proponer metodologías para el análisis de las realidades estudiadas y capacidad 

para implementar propuestas de mejora integrales. 

Se  valorará de  igual manera  la  capacidad  y  resultado  final del  Trabajo proyectual  como  las 

aportaciones a las sesiones teóricas y de prácticas de metodologías participativas. 

Habrá por lo tanto evaluación de las capacidades críticas, analíticas y proyectuales. 

 

Urbanistas en sus ciudades 
Unitat(s) que la imparteixen: 740 ‐ Urbanisme i ordenació del territori 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Ángel Martín, José Luis Oyón, Adolf Sotoca 

Objectius de l’assignatura 

La  asignatura  tiene  por  objeto  el  estudio  de  teorías  sobre  la  ciudad  realizadas  a  partir  de 

interpretaciones de la formación de algunas ciudades hechas por urbanistas que han vivido, con 

particular  intensidad,  la  ciudad  tratada,  lo  que  les  llevó  a  dar  forma  a  una  teoría  de  su 

construcción.  En  todas  ellas,  la  historia  urbana  no  es  vista  como  simple  sucesión  de 

acontecimientos,  sino  como  proceso  donde  el  espacio  juega  un  papel  determinante.  Se 

contribuye así a un avance sustancial en la creación de bases de conocimiento y desarrollo de la 

Urbanística. Se introduce así al alumno en el conocimiento de avances relevantes de la teoría 

sobre  la  ciudad  contemporánea  que  le  permita  alcanzar  una  comprensión  orientada  de  la 

discusión abierta acerca de la ciudad de hoy. 

Alternativamente, se enfocará a lecturas críticas de arquitectos y críticos que en los años sesenta 

usaron las ciudades como eje narrativo para formular sus teorías urbanas. Un conjunto de seis 

estudios de casos notables (Barcelona vs NYC / Berlin vs LA / Roma vs Boston) constituye la base 

desde la que los estudiantes obtendrán una visión diversa y rica del enfoque arquitectónico de 

la escala de la ciudad. Las ciudades son, por un lado, el tema principal de los manifiestos más 

relevantes escritos por arquitectos de finales del siglo XX. Por otro, se les reconoce ejemplos de 

buenas prácticas en el campo del urbanismo. 

El objetivo es promover una posición crítica sobre  la arquitectura y  la ciudad, entrenar en  la 

lectura,  la  escritura  y  el  dibujo,  ya  que  todos  ellos  son  instrumentos  necesarios  para  una 

reflexión en profundidad sobre el urbanismo. 

 

Continguts de l’assignatura 

1. Introducción. Teoría de la ciudad desde una ciudad concreta. El aprendizaje del arquitecto. 

2. París, según Poëte. La función educativa de la ciudad. La evolución creadora. Lectura del arte 

urbano como categoría interpretativa.  

3. Edimburgo (Geddes) y Nueva York (Mumford): Urbanismo y ecología.  

4. Chicago desde la sociología urbana (Park, Burgess y McKenzie).  
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5. Berlín, según Hegemann. La forma de la ciudad, expresión de la sociedad. La interrelación de 

las artes. Debilidad urbana del absolutismo. Las contradicciones del plan urbanístico. Producción 

de la ciudad en el contexto de la institucionalización del país. 

6. Londres, según Rasmussen. Profundidad histórica de medidas  fundamentales. Crecimiento 

sin casi restricciones en una propiedad no del todo privada.  

7. Roma, según Quaroni. Espíritu de los hombres y espacios de la arquitectura. Obras públicas e 

intereses privados. El modo de ser romano. 

8. Padua (Aymonino y la Escuela de Venecia) y Versailles (Castex, Céleste y Panerai). La ciudad, 

organismo  autónomo.  La manufactura  urbana,  además  de  la  arquitectura. Mutación  de  la 

interpretación morfo‐tipológica. 

9. Historia y economía política en la ciudad. Londres victoriano (H.J. Dyos) y París haussmanniano 

(D. Harvey). 

10. La Habana (Segre‐Coyula) y Buenos Aires (Gorelik). Sucesión de tiempos, acumulación de 

imaginarios urbanos. Modos de ciudad y cambios sociales. 

11. Madrid (Terán): Gente y uso de la ciudad; capital y conflicto metropolitano. Barcelona (Solà‐

Morales): Diez tiempos de una capital mediterránea. 

 

En su versión alternativa, el seminario se estructurará de acuerdo con las siguientes sesiones: 

 

1. Introducción: La urbanización, diseño y arquitectura. Tres procesos para conformar la ciudad. 

Diseño: Ciudad y Geometría. 

2. Barcelona: "Cerdà‐Ensanche" de Manuel de Solà‐Morales. 

3. Ciudad de Nueva York: "Delirious New York" de R. Koolhaas. 

4. Seminario sobre lecturas de textos 

5. Presentación intermedia 

Urbanización: ciudad y su territorio. 

6. Los Angeles: "Los Ángeles: la arquitectura de cuatro ecologías" de R. Banham. 

7. Berlín: "Berlín como un archipiélago verde" por O.M. Ungers. 

8. Seminario sobre lecturas de textos 

9. Presentación intermedia 

Edificio: Ciudad y Arquitectura 

10. Boston: "La imagen de la ciudad" artículos de K. Lynch 

11. Roma: "Diseño de Ciudades" por Edmund Bacon 

12. Seminario sobre lecturas de textos 

13. Presentación final 

14. Presentación final 

 

Sistema d’avaluació 

La asistencia a las sesiones presenciales es necesaria y por tanto un primer medio de evaluación. 

La inasistencia reiterada, por lo tanto, será motivo de evaluación negativa. 

El  trabajo  monográfico  original  a  redactar  por  cada  alumno  individualmente  durante  el 

desarrollo de la asignatura constituye, no obstante, la principal referencia evaluadora. 

La elaboración del trabajo tendrá una evaluación primera en  la sexta semana del periodo de 

desarrollo de la asignatura en su fase preparatoria, y una evaluación final tras ser presentado, 

encuadernado, al final del periodo lectivo. 
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La evaluación individual se completa mediante la valoración de la defensa oral que el alumno 

debe realizar de su trabajo en las sesiones 12ª y siguientes del periodo lectivo, así como de su 

participación durante el desarrollo de la asignatura. 

Esta asignatura requiere ser atendida con continuidad por lo que será evaluada, conforme a ese 

seguimiento, por evaluación continuada. 

En el seminario alternativo se requiere que todos los estudiantes preparen dos presentaciones 

intermedias  y  un  trabajo  de  investigación  final.  Su  contenido  y  formato  se  discutirán  y  se 

establecerán al inicio. 

La evaluación será ponderada (presentaciones intermedias (15%); discusiones colectivas (30%); 

presentación  final  (40%).  La  evaluación  tendrá  en  cuenta  la  capacidad  de  demostrar 

comprensión y reflexión personal sobre el material del curso y la participación activa en todas 

las actividades.  
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LÍNIA PROYECTO. PROCESO Y PROGRAMACIÓN 
 

Teoría del proyecto 
Unitat(s) que la imparteixen: 735 – Projectes Arquitectònics 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Antonio Armesto Aira 

Objectius de l’assignatura 

El curso empieza enunciando una duda y sometiéndola a discusión: ¿existe en las formas de la 

arquitectura algún grado de objetividad o éstas son arbitrarias?, lo que equivale a preguntar si 

la arquitectura posee unas  formas que  le  son propias o, por el  contrario, deriva  sólo de  los 

aspectos  circunstanciales  del  presente  y  por  tanto  se  define  por  ser  un  fiel  reflejo  de  esta 

contingencia en una búsqueda incesante de su propia naturaleza. Para este inicio se parte de la 

lectura  atenta  del  texto  “Sobre  el  concepto  de  arbitrariedad  en  arquitectura”,  discurso 

académico de Rafael Moneo, para debatirlo. 

La asignatura —que se articulará precisamente en torno al concepto de objetividad al dar una 

respuesta  afirmativa  a  la  primera  parte  de  la  pregunta—,  ensaya  una  aproximación  a  la 

descripción del modo de ser de  la arquitectura, de su carácter, y por tanto de su tradición. A 

través de argumentos y de ejemplos, se mostrará cómo estas  formas propias tienen amplias 

bases objetivas. Para identificarlas será imprescindible explorar y reconocer cual es la genuina 

utilidad  de  la  arquitectura,  ya  que  son  las  formas  útiles  las  que  contienen  el  concepto  de 

objetividad  en  ellas mismas.  La  asignatura,  que  consiste  en  un  pequeño  curso,  constituye 

también una actividad crítica pues verifica las obras hechas en el presente desde la puesta en 

valor del pasado como experiencia, como tradición. 

Estas formas están sujetas a cambios en su apariencia debida a la historicidad de la vida, el sitio 

y  la  técnica, que son  los  factores no arquitectónicos que definen el modo en que se hace el 

encargo. Aparece así la noción de estilo, que es objeto de examen. Finalmente, el curso acaba 

mostrando cómo los arquitectos que buscan denodadamente la objetividad hallan esas formas 

de modo operativo, aunque no siempre las hagan conscientes. 

Los objetivos de la asignatura se cifran en que el estudiante adquiera (o amplíe) la facultad de 

reconocer  las  formas propias de  la arquitectura a  través de  la cambiante apariencia que  las 

mismas adquieren en la historia; sea capaz de discernir en qué consiste la tarea o actividad del 

Proyecto; perfeccione el modo en que él mismo  realiza esta  tarea, conciliando  la dimensión 

refleja de la actividad creativa con la reflexión y la crítica. 

Continguts de l’assignatura 

El siguiente temario de la asignatura se desarrollará en 12 sesiones: 

 

1 Plan del curso. La noción de arbitrariedad en arquitectura. Lectura crítica de un texto. 

2 Sobre la noción de formalidad. La vida, el sitio y la técnica. 

(Enunciado de la Práctica 1: Formalidad) 

3 La pregunta por la utilidad de la arquitectura I: 

Las formas que derivan de conservar la vida en el tiempo y lo hacen continuo de modo literal o 

simbólico (el étimo de la forma monumental). 
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4 La pregunta por la utilidad de la arquitectura II: 

Las formas que derivan de arreglar el espacio en confines y lo hacen discontinuo (ARP). 

(Final Práctica 1 y enunciado de la Práctica 2: formas objetivas vs. formas arbitrarias) 

5 Etimología del estilo I. 

Los sistemas mecánicos formalizados como preceptiva poética (MEB) 

6 Etimología del estilo II. 

El concepto de pseudomorfía. La forma útil y la forma bella. 

7 Etimología del estilo III. 

La analogía con las artes técnicas que confeccionan los límites. 

8 Etimología del estilo IV. 

Estereotomía y tectónica. La escala como problema visual. 

9 Lo común es genial. El arquitecto objetivo descubre los arquetipos en el presente y se sirve de 

ellos. 

10 Exposición y debate sobre los ensayos, incorporando las lecciones y las prácticas. Evaluación 

cruzada. 

11 Entrega del ensayo crítico. Comentarios 

 

Sistema d’avaluació 

Para poder  ser evaluado, el estudiante deberá asistir a  todas  las  sesiones puntualmente.  La 

evaluación se hará en base a  las tareas prácticas planteadas y al ensayo elaborado sobre  los 

contenidos teóricos y críticos y sobre los ejemplos estudiados en el curso y sobre otros. 
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Arquitectura e invención 
Unitat(s) que la imparteixen: 735 – Projectes Arquitectònics 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Alfred Linares 

Objectius de l’assignatura 

El curso plantea dos objetivos distintos, con diferentes niveles de comprensión de los contenidos 

para  los estudiantes. De un  lado, el  curso en  tanto que maestría en el proyecto, propone a 

cualquier arquitecto, profesional con experiencia en el construir o recién titulado, un conjunto 

de herramientas críticas, que le permitan una evaluación de su propia competencia, en tanto 

arquitecto‐inventor, con el objetivo final de mejorar su capacidad para producir arquitectura. 

Este proceso de aprendizaje, basado en el “re‐conocer‐a‐sí‐mismo” se produce desde un doble 

punto de  vista.  En primer  lugar,  la puesta en  contexto del  arquitecto mismo, en el  sentido 

institucional del “ser‐con‐otros‐en‐un‐mundo”, el de los arquitectos. La institucionalización de 

su trabajo y con ella el reconocimiento. Además el contenido del curso, parte de considerar que 

el Movimiento Moderno, tras aportaciones como las de Peter Eisenman y la revisión crítica de 

algunas de la obras de Giuseppe Terragni, debe ser considerado ya como un sistema codificado, 

en el sentido que le da al término Manfredo Tafuri, dispuesto por tanto para una disciplinada 

repetición de lo mismo. Código que evoluciona evidentemente a partir de nuevos usos –parole 

en el sentido saussureano del término‐ pero que pertenece ya al pasado más reciente. Por ello, 

el curso se arriesga a generar una revisión crítica de la arquitectura contemporánea, sospechosa 

de meros excesos iconográficos, por medio de la revisión de la obra reciente de algunos de los 

arquitectos más “peligrosos” del final del siglo XX e inicios del XXI. Por ello junto con la primera 

idea  de  puesta  en  contexto  del  arquitecto  mismo,  el  curso  propone  también  dotarle  de 

herramientas suficientes, para una mejor comprensión de la contemporaneidad, con el objetivo 

de ampliar su base  teórica y conceptual y mejorar su capacidad para  la crítica y con ella, su 

competencia para la invención proyectual. 

El segundo objetivo del curso, se dirige a aquellos arquitectos interesados en la enseñanza del 

proyectar del arquitecto, una pedagogía subyacente, basada en la “Poética” de Aristóteles y la 

figura poética del reconocimiento, junto a una reflexión sobre la temporalidad de la arquitectura 

en general y de la contemporánea en particular. Segundo objetivo del curso por tanto, formar 

arquitectos‐profesores, en el ámbito de la invención y del proyectar. 

Por último, como determinación general, el curso propone también una comparación entre dos 

sistemas, dos  instituciones,  la del  lenguaje y  la de  la arquitectura, con el objetivo último de 

generar epistemología acerca del pensar del arquitecto en la acción del proyectar.  

Continguts de l’assignatura 

1 Inicio del curso: Objetivos, contenidos, paradojas. Arquitectura y ensamblaje. 

2 La Arquitectura como institución. La dimensión histórica de la arquitectura. La arquitectura y 

ser con otros en un mundo. Aby Warburg, y ensamblaje entre visible/inteligible. 

3  La  dimensión  normativa  de  la  Institución.  La  disciplina.  La  codificación  del Movimiento 

Moderno: Peter Eisenman, Giuseppe Terragni y la casa Giuliani Frigerio. 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 133 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



4 Metáfora e Institución I: Jorge Luis Borges y la arquitectura como la historia de algunas –pocas‐ 

metáforas. Paul Ricœur y la metáfora viva. 

5 Metáfora e  Institución  II:  Jacques Derrida,  la deconstrucción  y el problema de  la  “usure”. 

Metáfora e invención: Álvaro Siza en Matosinhos. 

6  El  sujeto  arquitecto  y  el  reconocimiento:  pre‐figuración,  configuración,  refiguración.  Enric 

Miralles en Igualada. 

7 Poner en contexto como temporaciar, poner en tiempo. Miralles/Tagliabue y Santa Caterina. 

8 La dimensión barroca de la arquitectura contemporánea: el pliegue. Los Juzgados de Paz de 

Goteborg de Erik Gunnar Asplund.  

9 Barroco II. Arquitectura e iconografía: Frank Gehry en Bilbo o la ciudad como paisaje. 

10  Caracterización  de  la  arquitectura  contemporánea  como  relato.  La  interpretación  de  la 

metáfora como alegoría. Peter Zumthor en la capilla "Bruder Klaus". 

11 Alegoría II. Daniel Libeskind y el Jewish Museum de Berlín.  

12 La arquitectura de la disponibilidad. SANAA, en Lens, el museo del Louvre. 

 

ORGANIZACIÓN 

El curso se organiza en doce sesiones, a razón de una sesión semanal, de tres horas cada una de 

ellas,  distribuidas  de  la  siguiente  manera:  una  sesión  inicial  de  presentación,  9  sesiones 

dedicadas a la exposición de un tema de análisis por parte de los profesores, de dos horas de 

duración cada sesión. Posteriormente, tras una pausa, una tercera hora, dedicada a seminario, 

debate y exposición de temas por parte de los estudiantes. 

Los trabajos a desarrollar por parte de los estudiantes, tendrán como objetivo establecerse en 

el intersticio en el que se instala la arquitectura, entre lo visible y lo enunciable. Por tanto deberá 

adquirir tanto valor el texto –corto y sintético‐ como la imagen. 

Las presentaciones y entregas serán digitales, a través de la intranet Atenea, de la UPC, a la que 

los estudiantes tienen acceso. El trabajo se defenderá en público durante el curso y en la tercera 

hora. No se descarta alguna sesión final para poder presentar todos los trabajos. La crítica se 

realizará por medio del debate entre profesores y estudiantes.   

 

Sistema d’avaluació 

EVALUACIÓN: CONTINUADA 

Para poder ser evaluado, se deberá asistir a las sesiones del curso, participar en las discusiones, 

realizar la exposición del trabajo propuesto, en la tercera hora de cada sesión (en su día), realizar 

la presentación final del curso y entregar copia del trabajo, en formato papel o digital por medio 

de la intranet UPC/Atenea. 
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Escenarios urbanos 
Unitat(s) que la imparteixen: 735 – Projectes Arquitectònics 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Xavier Monteys 

 

Objectius de l’assignatura 

La  asignatura  aborda  el  espacio público  considerándolo  como obra de  arquitectura  y  como 

escenario urbano y explora su carácter de proyecto de colaboración y su papel aglutinador en la 

ciudad. El espacio público es el lugar de los acontecimientos y el espacio sin el cual carece de 

sentido  la arquitectura.  Los edificios  sin él devienen meros objetos. Es  también el  lugar del 

compromiso que comportan las reglas de la ciudadanía y el espacio de la política por excelencia. 

Su naturaleza lo hace depender de la arquitectura que lo define y limita, y a su vez la arquitectura 

que lo ayuda a configurar y definir su perímetro, depende de él.  

 

Desde siempre arquitectura y espacio público han tejido una relación compleja que hace banal 

cualquier  intento  de  verlos  aisladamente,  el  uno  sin  el  otro.  El  espacio  público  es  una 

manifestación más de la sedimentación de la ciudad y mediante el cual podemos leer la ciudad 

a través del tiempo. La asignatura se propone tejer una relación entre el espacio público y el 

espacio privado. 

 

En consecuencia la asignatura tiene como objetivos:  

 Aprender a abordar el espacio público considerado como obra de arquitectura. 

 Aprender a indagar su carácter de obra de colaboración  

 Conceptualizar el espacio público como el lugar de los acontecimientos y la cultura 

 Entender el espacio público como el lugar del compromiso que suponen las reglas de la 

ciudadanía 

 Entender el espacio público y su relación con la arquitectura y a ésta como inseparable 

de él 

 Aprender a relacionar el espacio público con el espacio privado 

 
Continguts de l’assignatura 

1 El lugar de la contingencia 

8 Sedimentación y transformación 

5 Escenarios urbanos 

2 La comida la casa y la ciudad 

3 Domesticar la calle 

4 La calle como casa, la casa como calle 

6 El espectáculo en la ciudad 

7 La primera corona de los edificios 

9 La ciudad como colección 

 
Sistema d’avaluació 

Se realizan textos críticos cada dos semanas 
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Arquitectura comparada 
Unitat(s) que la imparteixen: 735 – Projectes Arquitectònics 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Magda Mària, Pere Fuertes 

Objectius de l’assignatura 

Comparar edificios equivale a estudiarlos y analizarlos. Podemos realizar un análisis ciñéndonos 

exclusivamente al objeto estudiado, pero también lo podemos hacer oponiéndole otro edificio 

y permitiendo que  las  características de uno  se vean  reflejadas en el otro. De esta manera, 

surgen relaciones que ponen en evidencia aspectos de ambos que, de otro modo, no hubiesen 

surgido. Es como si para estudiar un edificio lo hiciéramos desde la óptica de otro, alumbrando 

así un punto de vista nuevo.  

La elección de  los ejemplos a comparar  resulta esencial, ya que hace posible discursos muy 

distintos en función de cual sea el "oponente" elegido. Un caso conocido de comparación entre 

edificios aparentemente inconexos es el de la Villa Foscari (La Malcontenta) de Andrea Palladio 

y la Villa Stein‐de‐Monzie de Le Corbusier y Pierre Jeanneret, una comparación desarrollada por 

Colin Rowe en "Las matemáticas de la vivienda ideal" y cuya lectura resulta obligada para esta 

asignatura. Del mismo modo, un libro ejemplar de esta manera de proceder es Complejidad y 

Contradicción en la arquitectura de Robert Venturi. 

Los edificios estudiados con esta metodología no tienen por qué ser de una misma época, ni de 

un mismo autor, ni estar dedicados a un mismo uso. Algunas veces la comparación empieza a 

desencadenarse por algún factor en común, por muy simple que sea; otras veces, ese mismo 

factor está oculto y debe hacerse visible. 

En  esta  asignatura  resulta  útil  pensar  que  también  comparamos  cuando  proyectamos  un 

edificio. A menudo, en el proceso de elaboración de un proyecto –sobre todo en los primeros 

pasos–  usamos  la  comparación  para  elaborar  los  argumentos  de  su  dimensión,  programa, 

composición,  forma  o  relación  con  el medio  en  que  se  encuentra.  Comparando  buscamos 

certezas o ponemos en evidencia dudas. El bagaje arquitectónico que poseemos se canaliza a 

través de esas comparaciones y esta asignatura tiene por objeto desarrollar una metodología y 

un  conocimiento  propios  que  puedan  ser  de  utilidad  en  el  desarrollo  del  proyecto  de 

arquitectura.  

Continguts de l’assignatura 

De  las  sesiones de  las que  consta el  curso,  la primera está dirigida a  la  introducción de  los 

principales  contenidos  y  a  la  explicación  de  la metodología.  En  doce  sesiones  se  trabajan 

distintos  géneros  de  comparación,  a  través  de  doce  parejas  de  edificios,  obras  de  arte  o 

conjuntos urbanos. A mediados del curso, una sesión se realiza a través de la visita a edificios o 

enclaves en la ciudad de Barcelona que pueden ser comparados. En una última sesión se realiza 

la puesta en común del documento final de los alumnos. 

Algunos de los diversos temas inherentes a las comparaciones que se trata de hacer visibles a lo 

largo de las doce sesiones son, entre otros posibles:  

 

1 La versión 
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2 La analogía  

3 La contradicción  

4 La distorsión  

5 La transformación  

6 La ampliación  

7 La referencia 

8 La paradoja  

9 La convergencia 

10 La ironía 

11 La reminiscencia  

12 La hipérbole. 

 

Cada sesión se desarrolla de manera diferente, tanto por el tema que se presenta como por los 

textos  elaborados  por  los  estudiantes,  que  se  leen  y  se  comentan  públicamente.  Para  la 

construcción de estos textos, se propone cada semana una pareja de imágenes a comparar, que 

se anuncian en la página web y se complementan con la lectura de los textos propuestos en la 

bibliografía. 

 

Al  final  del  curso  cada  participante  debe  entregar  una  compilación  de  los  textos  escritos, 

ordenados según un determinado criterio y con un comentario introductorio, en formato A5. 

 

Sistema d’avaluació 

Para poder ser evaluado, se deberá asistir a las sesiones puntualmente, participar activamente 

en las discusiones, realizar la lectura del trabajo propuesto para cada día (en su día) y entregar 

compilados,  al  final  del  curso,  los  doce  textos  precedidos  por  una  introducción  capaz  de 

sustentar un relato que les dé coherencia. 

 

Doméstica 
Unitat(s) que la imparteixen: 735 – Projectes Arquitectònics 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Pere Fuertes 

Objectius de l’assignatura 

La asignatura tiene como objetivo iniciar a los estudiantes en el análisis de obras de arquitectura. 

El vehículo para esta introducción será la vivienda. Ésta se ha descompuesto en un conjunto de 

temas que se verán en las sesiones de la asignatura y cuyo detalle se adjunta. El propósito es 

múltiple: profundizar en el campo de  la doméstica, abrir  la mirada a otros campos, desde  la 

ciudad al arte contemporáneo; comparar como método de estudio y familiarizarse con la crítica 

de  arquitectura.  Los  temas mencionados  serán  la  base  de  los  trabajos  que  realizaran  los 

estudiantes. La asignatura se desarrollará en doce sesiones. 

Continguts de l’assignatura 

1 Introducción 
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2 La casa en el “fondo”  

3 La distribución 

4 La vivienda discontinua 

5 Llegar e instalarse 

6 Acciones en casa 

7 La habitación 

8 La ciudad, la esquina y la casa  

9 La calle y la casa 

10 Rehabitar 

11 Puertas adentro 

12 Soluciones imprevistas 

13 La comida y la casa  

14 Sesión crítica de los trabajos finales 
 

Sistema d’avaluació 

Se realizan textos críticos cada dos semanas 

 

Proyecto, residuo y reciclaje 
Unitat(s) que la imparteixen: 735 – Projectes Arquitectònics 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Cristina Jover  

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Queralt Garriga 

Objectius de l’assignatura 

Los objetivos de la asignatura priorizarán el reciclaje como un aspecto fundamental de la función 

de  la arquitectura sostenible y  la ecología, analizando y conociendo, desde  la transversalidad 

disciplinar,  los  proyectos  actuales  de  reutilización  y  renovación  urbana,  territorial  y 

arquitectónica  en  7  escalas  simultáneas  (material,  objeto,  detalle,  edificio,  barrio,  ciudad, 

territorio). Nos basaremos en el proceso de pensamiento implicado y las variables seleccionadas 

por los autores para poder apreciar los pasos seguidos en el proceso de diseño. Profundizaremos 

en  esta  característica  desde  la  realidad  arquitectónica  y  urbanística  contemporánea,  sin 

descartar las referencias a las que nos remiten. 

Se  busca,  con  ello,  comprender  las  estrategias  propias  del  proyecto  destinado  al 

aprovechamiento de edificios  y entornos obsoletos  y obtener  información para elaborar un 

catálogo de materiales provenientes del residuo y los objetos de diseño que de estos materiales 

se están produciendo en las empresas. 

El curso potenciará  la búsqueda a  través de  la  red utilizando  todos  los medios a su alcance, 

facilitando una metodología para aprovechar las posibilidades que esta facilita, enfrentándose 

y rechazando sus aspectos negativos.   
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Los recursos de estudio más utilizados por los arquitectos, el análisis de información obtenida a 

través de la imagen y la información gráfica, se convertirán en nuestro tablero de lectura. Los 

trabajos  enseñarán  a mirar, minuciosamente  y  de  forma  activa,  reproductiva  y  crítica.  Se 

pretende convertir los ejemplos en sugerencias y modelos. 

Se enseñará a componer una información coherente y estructurada, ayudando a incorporar los 

trabajos en formatos divulgables y eficaces.  

Y,  sobre  todo,  se  ofrecerán  al  estudiante  las  herramientas  instrumentales  propias  de  la 

especialidad del proyecto arquitectónico, para que estas puedan  ser utilizadas en  su  futuro 

trabajo como arquitectos. 

Continguts de l’assignatura 

La  arquitectura  está  preparada  para  resolver  conflictos  complejos  y  desde  puntos  de  vista 

múltiples. Un buen proyecto, desde la pequeña escala al ámbito del espacio público puede (y 

hoy en día, inevitablemente, debe) introducir la ecología como base. Reducir esta introducción, 

exclusivamente, a  las cuestiones climáticas, minimiza su esencia, restándole gran parte de su 

razón de ser. Una de las principales características diferenciales de la formación del arquitecto 

es  resolver  el  diálogo  con  el  entorno, mezclando  las  variables  necesarias  para  transformar 

cualquier  tipo  de  contexto,  proponiendo  alternativas  válidas  e  innovadoras,  coordinando 

conocimientos y equipos pluridisciplinares. 

 

Necesitamos  buscar  nuevos modelos.  La  arquitectura  y  las  políticas  de  diseño  y  desarrollo 

urbano están directamente implicadas en ello. Hay que modificar y “reciclar” los patrones del 

pasado. Esto no ha de suceder desde la ruptura, sino desde el aprovechamiento y la corrección 

de nuestra herencia para mejorarla, utilizando la técnica más avanzada y las herramientas de 

diseño a nuestra disposición. 

 

Esta  asignatura  busca  aunar  ecología  y  proyecto,  progreso  y  arquitectura,  planificación  y 

desarrollo  sostenible;  desde  el  estado  inicial  hasta  el  final  del  transcurso  de  diseño, 

contemplando la mayoría de agentes que intervienen en el proceso. A partir del concepto de 

“reciclaje”, presentamos algunas propuestas, de  la  realidad presente y de  las  intervenciones 

pasadas, que pueden enseñarnos lo necesario para avanzar hacia un desarrollo sostenible, que 

defiendan la preservación racional de la naturaleza en nuestro entorno, el crecimiento creativo 

de  nuestras  ciudades  y  el  bienestar  de  las  personas  que moran  nuestro  planeta.  Reciclaje 

entendido  como  contextualización,  intersección,  aprovechamiento,  acupuntura, 

transformación. Atendiendo al perfil más  innovador, técnico y creativo de nuestra profesión, 

aquel que caracteriza a la Arquitectura como una disciplina capaz de extraer, de la realidad, lo 

inesperado. 

 

Se propone analizar y conocer una serie de obres arquitectónicas y de diseño a diversas escalas, 

apreciando los diversos ciclos a los que han sido sometidas, entendiendo esta superposición de 

cambios como una oportunidad de aprendizaje para el proceso de proyecto y las herramientas 

que le son propias. 

 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 139 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



Recobrar,  recuperar,  aprovechar,  rescatar,  restaurar,  reintegrar,  rehabilitar,  reparar, 

restablecer, reponer, reconstruir, reedificar, reformar, renovar, rehacer, regenerar, rejuvenecer, 

renacer,  resucitar,  restituir,  reintegrar,  reconstruir,  refrescar,  revivir,  retoñar,  acomodar, 

reutilizar, reciclar…  

Se impartirán doce lecciones a partir de las cuales se desarrollarán los trabajos prácticos: 

 

1 RE‐significados 

2 RE‐geometrías 

3 RE‐laciones 

4 RE‐makes 

5 RE‐generados 

6 Cambio de estado 

7 Cambio de uso (integrado) 

8 Cambio de uso (apocalíptico) 

9 Cambio social 

10 Cambio imprevisto 

11 Costuras e injertos 

12 Adherencias 

 

Sistema d’avaluació 

Informació no facilitada 
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LÍNIA TEORÍA, HISTORIA, CULTURA 
 

Historia del arte y de la arquitectura 
Unitat(s) que la imparteixen: 703 – Composició Arquitectònica 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Fernando Álvarez 

Objectius de l’assignatura 

 aplicar  las metodologías  de  análisis  propias  de  las  tendencias  actuales  del  análisis 
histórico relacionadas con la producción artística, arquitectónica, urbana y artística a lo 
largo del tiempo.  

 desarrollar el razonamiento crítico frente al hecho arquitectónico y su contexto social y 
cultural, a lo largo de la historia hasta el presente 

  comunicar y sintetizar las ideas y argumentaciones relativas a la producción artística y 
arquitectónica,  la  producción  de  espacio  en  general,  la  gestión  urbana  y  la  gestión 
cultural. 

 elaborar  proyectos  de  investigación  de  teoría  e  historia  de  la  arquitectura,  y  en  la 
colaboración de procesos  vinculados al patrimonio histórico arquitectónico y artístico y 
a la gestión cultural urbana y museística 

 profundizar sobre conocimientos  relativos a  la  teoría y  la historia de  la arquitectura, 
dentro de  las tradiciones de pensamiento teórico y crítico de nuestra cultura y en el 
contexto general de las artes, de las técnicas y de la producción del espacio. 

 

Continguts de l’assignatura 

La asignatura propone una serie de exposiciones teóricas sobre las formas de construcción de la 

historia,  sus  metodologías  y  técnicas,  características,  orientadas  al  análisis  de  temas 

monográficos de historia del arte y de la arquitectura. 

Partiendo de la idea de la historia como "ciencia en construcción" y haciendo eje en las obras 

(escritas, construidas o proyectos) y sus  fuentes y documentos, se muestra como  la historia 

construye  sus  propios  objetos,  estableciendo  eventos,  intervalos,  duraciones,  razones  y 

consecuencias para finalmente, ir a la búsqueda de su sentido. 

Se desarrollarán los siguientes contenidos: 

‐Introducción a los fundamentos de la historia a través de Annales, Kubler y Benjamin 

‐Introducción a los autores fundamentales de la historia del arte y la arquitectura del siglo XX.  

‐Casos  de  estudio  en  la  historia  del  siglo  XX.  Louis  Sullivan  frente  al  Chicago  Tribune,  La 

arquitectura alemana en la República de Weimar, La arquitectura del New Deal, Mies van der 

Rohe, Frank Lloyd Wright, Le Corbusier, Ronchamp y Chandigarh. 

‐Pensar la historia, escribir la historia. 

‐Formulación  del  trabajo  historiográfico  y  delimitación  de  la  problemática  de  investigación. 

Establecimiento de la metodología adecuada. 
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Sistema d’avaluació 

La evaluación continuada consiste en la medida de la participación en la discusión de los temas 

del seminario, en torno a ciertos ejes principales: aportación de  información, actividad en el 

debate, originalidad de la argumentación, capacidad expositiva. 

La evaluación final consiste en la exposición oral en sí (media hora + debate) y en la evaluación 

de un trabajo escrito de 5.000 palabras. 

 

Historiografía del arte y de la arquitectura 
Unitat(s) que la imparteixen: 703 – Composició Arquitectònica 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Antonio Pizza 

Objectius de l’assignatura 

Es apto para: 

 aplicar  las  metodologías  de  análisis  y  las  tendencias  actuales  historiográficas 
relacionadas con la teoría del arte, la arquitectura y la ciudad 

Es capaz de: 

 desarrollar el  razonamiento  crítico delante del hecho  artístico  y  arquitectónico  y  su 
contexto social y cultural, para saber comunicar y sintetizar las ideas y argumentaciones 
relativas a la producción artística y arquitectónica, y del espacio en general. 

 elaborar  proyectos  de  investigación  de  teoría  e  historia  de  la  arquitectura,  y  en  la 
colaboración de procesos de gestión cultural urbana y museística. 
 

Profundizará sobre conocimientos relativos a la teoría y la historia de la arquitectura, dentro de 

las tradiciones de pensamiento teórico y crítico de nuestra cultura y en el contexto general de 

las artes, de las técnicas y de la producción del espacio. 

La asignatura se propone examinar las relaciones existentes entre un objeto analizado (en este 

caso, la "obra de arte y de arquitectura") y las metodologías que han sido empleadas para llevar 

a cabo su descripción, explicación e interpretación. 

Continguts de l’assignatura 

La  asignatura  aborda  el  conjunto  de  textos  y  discursos  que  constituyen  el  referente  de  la 

reflexión histórica del arte y de la arquitectura a lo largo del tiempo. 

Se desarrollarán los siguientes contenidos: 

‐ La historia del arte y de la arquitectura como fundación de una nueva disciplina. 

‐ Relación de  la historia del arte y de  la arquitectura con el mundo contemporáneo: filosofía, 

literatura y teoría estética. 

‐ Comprensión de la historia del arte y de la arquitectura como “construcción cultural”. 
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‐ Distintas modalidades del discurso histórico a lo largo del tiempo, desde su nacimiento en el 

siglo XVIII hasta el presente. 

‐ La "lectura de unas obras: arte y arquitectura" 

Se  procederá  a  una  historización  de  las  diferentes modalidades  ensayadas  en  el  curso  del 

tiempo,  a  partir  de  la  fundación  (siglo  XVIII)  de  lo  que  hoy  conocemos  como  disciplinas 

canónicas, es decir: la "historia del arte y de la arquitectura". 

Se privilegiará, sin embargo, su carácter de "construcción cultural", siendo también ellas una 

forma de  pensamiento profundamente  vinculada no  sólo  con  la historia del momento  sino 

también con el mundo contemporáneo de la filosofía, de la literatura, de la teoría estética. 

Sistema d’avaluació 

Los alumnos realizarán un trabajo personal, dentro del programa planteado, que consiste en 

una profundización a desarrollar con una intervención en clase, un trabajo de investigación, una 

contribución específica. 

 

Teoría de las artes y de la arquitectura 
Unitat(s) que la imparteixen: 703 – Composició Arquitectònica 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Maurici Pla, Pau Pedragosa 

Objectius de l’assignatura 

Se trata de desarrollar razonamientos críticos frente al hecho arquitectónico y su contexto social 

y cultural, tanto histórico como actual; estudiar y analizar las ideas y argumentaciones relativas 

a la producción artística y arquitectónica, y a la producción de espacio y cultura en un ámbito 

más general. 

Profundizar en el conocimiento de la teoría y la historia de la arquitectura, en el marco de las 

tradiciones de pensamiento teórico y crítico de nuestra cultura y en el contexto general de las 

artes, las técnicas y la producción de espacio. 

Al  finalizar  la  asignatura,  el/la  estudiante  deberá  ser  capaz  de  elaborar  proyectos  de 

investigación en el campo de la teoría y la historia de la arquitectura. 

Continguts de l’assignatura 

La asignatura “Teoría de las artes y de la arquitectura” consiste en el estudio y el análisis de las 

ideas y los discursos desarrollados históricamente en torno a la práctica de la arquitectura y la 

producción artística.  

Se pondrá un énfasis especial en el discurso filosófico de la modernidad y el discurso teórico de 

la arquitectura de los siglos XX y XXI.  

Se desarrollarán los siguientes contenidos: 

 Origen y desarrollo de las teorías filosóficas más relevantes del siglo XX, su relación con 
las ciencias humanas y su potencial para la descripción y la comprensión del fenómeno 
arquitectónico y artístico.  
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 ¿Qué es la Modernidad? ¿Sigue siendo vigente? El curso intentará responder a ambas 
preguntas y trazar un recorrido, una narración de nuestra cultura moderna occidental, 
hilvanando las teorías más relevantes de los siglos XX y XXI. 

 Las teorías modernas de  la arquitectura. Giros en el sentido y el devenir de  las  ideas 
sobre la producción arquitectónica.  

 Aproximación a las formas de conocimiento actuales en relación a la arquitectura.  
 Aproximación  a  las  distintas  disciplinas  que  afrontan  el  conocimiento  del  espacio 

habitado. 
 

Sistema d’avaluació 

El curso tiene el formato de seminario y se requiere la asistencia de un mínimo del 80% de las 

clases. La calificación se completará en función de la participación en clase en los debates que 

se promueven y, especialmente, el trabajo final de la asignatura. 

 

Crítica de la arquitectura: producción, reproducción y debate 
Unitat(s) que la imparteixen: 703 – Composició Arquitectònica 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Jordi Oliveras 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Carme Pedret 

Objectius de l’assignatura 

Aptitud para: 

 aplicar las metodologías de análisis y las tendencias historiográficas relacionadas con la 
teoría del arte, la arquitectura y la ciudad. 

Capacidad para: 

 desarrollar  el  razonamiento  crítico  frente  al  hecho  arquitectónico  y  su  contexto 
histórico,  social  y  cultural  y  comunicar  las  ideas  y  argumentaciones  relativas  a  la 
producción de la arquitectura y del espacio en general.  

 profundizar sobre los conocimientos relativos a la teoría y la historia de la arquitectura, 
siguiendo las líneas del pensamiento teórico y crítico de nuestra cultura en el contexto 
general de las artes, las técnicas y la producción del espacio. 

 plantear  proyectos  de  investigación  en  el  ámbito  de  la  teoría  y  la  historia  de  la 
arquitectura  e  integrarlos  en  los  diversos  procesos  de  la  gestión  cultural,  urbana  y 
museística actual. 

 

Continguts de l’assignatura 

El curso analiza y confronta las distintas formas de producción y reproducción de la arquitectura, 

así como la difusión y recepción de sus ideas. 

El punto de partida es la constatación de la incidencia de los medios de masas en la construcción 

de la cultura, de la crítica y de la teoría de la arquitectura y la ciudad moderna, considerando su 

capacidad para  condicionar  los  contenidos,  su  carácter  selectivo y  su voluntad de dirigir  los 

debates  ideológicos. Desde  las publicaciones  impresas al espacio virtual de  la  red, desde  las 
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instituciones culturales dedicadas a la difusión y a la confrontación ideológica hasta la dispersa 

blogosfera, el curso propone analizar la evolución de la cultura mediática y su repercusión en el 

ámbito de la crítica y de las formas de pensar y hacer arquitectura a lo largo del tiempo. 

A partir de los diferentes espacios mediáticos relacionados con la arquitectura, se desarrollarán 

los siguientes contenidos: 

 Estudio de la cultura mediática y de su capacidad para crear, dirigir y diseminar la crítica 
cultural y arquitectónica en el ámbito disciplinar y público.  

 Análisis de las publicaciones, exposiciones y medios audiovisuales dedicados a la difusión de 
la arquitectura y de su repercusión en la evolución de la crítica cultural. 

 El papel de las tecnologías de la información en la difusión de las ideas y de la producción 
arquitectónica. 

 Cuestiones clave de la crítica arquitectónica. 
 La crítica de arquitectura en  las distintas ciencias y disciplinas que abordan  la cultura del 

habitar. 
 

La asignatura se concibe como un seminario‐taller dividido en dos tiempos: el primero, plantea 

las claves teóricas de cada tema mientras el segundo aborda la metodología de estudio de casos 

concretos, como por ejemplo el papel de la crítica en los medios de difusión de la arquitectura. 

Se trata de un trabajo continuo y colectivo que se desarrolla bajo la supervisión de los profesores 

y cuya  finalidad es  la de elaborar una  investigación personal que se presentará al  finalizar el 

curso.  

Sistema d’avaluació 

Dada la estructura de seminario‐taller de la asignatura, el sistema de evaluación se plantea en 

dos fases:  

‐evaluación  continuada:  es  el  resultado  de  la  asistencia,  la  participación  e  implicación  del 

estudiante y del grado de desarrollo de su investigación a lo largo de las sesiones que estructuran 

el trabajo colectivo del taller (40%) 

‐evaluación final: es el resultado de la elaboración final de la investigación (trabajo escrito con o 

sin soporte audiovisual) y de su presentación pública a final de curso (60%). 

 

Historia, arquitectura y ciudad 
Unitat(s) que la imparteixen: 703 – Composició Arquitectònica 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Manuel Guàrdia 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Josep Maria Garcia‐Fuentes 

Objectius de l’assignatura 

La globalización y la dominante mirada a corto plazo hacen olvidar a menudo que los cambios 

actúan sobre herencias e inercias estructurales que exigen una mirada retrospectiva. La mirada 

histórica nos ayuda a entender el momento actual de las ciudades europeas y ofrecer bases para 

una aproximación conceptual y crítica. Se adoptará como hilo conductor la noción genérica de 
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“modernización” que ha dominado  todas  las aproximaciones  sobre  la  ciudad occidental y  la 

asignatura se adoptará una mirada de larga duración. No se trata de dar una visión lineal sino 

de poner de relieve los distintos tiempos y facetas de la ciudad, así como la contraposición entre 

las  distintas  aproximaciones.  Combinará  una  visión  comprensiva,  a  partir  de  las 

conceptualizaciones que han servido hasta hoy de referencia, y el análisis de casos con especial 

atención al caso Barcelona. Se pretende en suma, como propone Paul Veyne, utilizar la historia 

como una vía del aprendizaje de la complejidad. 

Se propone que el alumno: 

‐  entienda el hecho urbano y arquitectónico actual en su dimensión histórica y en relación a 
su contexto social y cultural,  

‐ sea  capaz  de  comprender  y  manejar  las  conceptualizaciones  básicas,  las  tendencias 
historiográficas actuales y desarrollar un razonamiento crítico  

‐ pueda comunicar y sintetizar sus ideas y sus argumentos.  
 

En  última  instancia  la  intención  es  que  disponga  de  las  bases  para  profundizar  en  sus 

conocimientos  en  el  ámbito  de  la  historia  de  la  arquitectura  y  de  la  ciudad,  que  adquiera 

herramientas  conceptuales  y metodológicas  para  sus  propios  análisis  y  la  capacidad  para 

desarrollar sus propias investigaciones. 

Continguts de l’assignatura 

La ciudad europea en un contexto comparado 

La asignatura se organiza en base a unos contenidos que se impartirán en clase y a las lecturas 

que los alumnos realizarán de un conjunto de textos escogidos.  

Los temas impartidos en clase se centrarán en la ciudad europea y el proceso de modernización, 

entendido en un sentido amplio, y adoptarán para ello una mirada de “larga duración”. 

Las lecturas se escogerán entre algunos de los textos clásicos que puedan servir de referencia y 

permitan la exposición por parte de los alumnos y la discusión en clase. 

Temas a impartir en clase: 

1. La ciudad y modernización: la larga duración y otras cuestiones conceptuales.  
a. El tiempo de las estructuras y el tiempo de las rupturas 
b. Distribución de lecturas  

2. Singularidades y ‘orígenes’ de la ciudad europea 
a. La polis griega: el nacimiento de lo público  
b. La ciudad posterior al año mil: el nacimiento de la ciudad europea  

3. Ciudad medieval y ciudad moderna: el caso de Barcelona  
a. La formación de la ciudad bajomedieval 
b. La ciudad inmóvil: estructuras urbanas e inercias 

4. Perspectiva, tratadística y la nueva retórica urbana 
a. Divergencia entre la tratadística y la ciudad real: los equívocos de la ‘ciudad ideal’  
b. El urbanismo como práctica: la ciudad barroca y la ciudad mercantil 

5. Hacia un nuevo discurso urbano 
a. Entre los límites de la economía orgánica y la gestación de una nueva mirada 
b. La medicalización de la ciudad y la invención del territorio moderno.  

6. Cambios políticos, capitalismo y revolución tecnológica. 
a. Las nuevas bases políticas, económicas y urbanas: hacia la ciudad servicios 
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b. Las nuevas condiciones técnicas de la ciudad: el caso de Londres 
7. La modernización de la ciudad de la edad industrial y las redes técnicas 

a. Reformas interiores: el caso de Paris 
b. Los ensanches: el caso de Barcelona 

8. Memoria y patrimonio urbano 
a. Del caso de Atenas a las propuestas de Giovannoni 
b. Orientalismo y modernización de la ciudad islámica 

9. Urbanismo y movimiento moderno  
a. ‘Urbanismo progresista’ y ‘urbanismo culturalista’ 
b. La Carta de Atenas y la ciudad fordista 

10. Transformaciones urbanas del capitalismo tardío: espacio público y espacio del consumo 
a. La arquitectura de la ciudad y las transformaciones urbanas del capitalismo tardío 
b. Espacio público, espacios de seguridad y espacios del consumo 

11. Presentaciones estudiantes 
12. Presentaciones estudiantes 
 

Sistema d’avaluació 

Asistencia y participación en clase (30%) 

Un  trabajo  a  presentar  públicamente  que  se  elaborará  a  partir  de  la  bibliografía 

complementaria.  

Presentación pública en clase y redacción de documento publicable (40% + 30%). 

 

Arquitectura y cultura 
Unitat(s) que la imparteixen: 703 – Composició Arquitectònica 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Pedro Azara, Marta Llorente 

Objectius de l’assignatura 

Es apto para: 

 aplicar  las  metodologías  de  análisis  y  las  tendencias  actuales  historiográficas 
relacionadas con la teoría del arte, la arquitectura y la ciudad 

Es capaz de: 

 desarrollar el razonamiento crítico delante del hecho arquitectónico y su contexto social 
y  cultural,  histórico  y  actual,  para  saber  comunicar  y  sintetizar  las  ideas  y 
argumentaciones relativas a la producción artística y arquitectónica, a la producción de 
espacio en general, a la gestión urbana y a la gestión cultural 

 elaborar  proyectos  de  investigación  de  teoría  e  historia  de  la  arquitectura,  y  en  la 
colaboración de procesos de gestión cultural urbana y museística 

Profundizará sobre conocimientos relativos a la teoría y la historia de la arquitectura, dentro de 

las tradiciones de pensamiento teórico y crítico de nuestra cultura y en el contexto general de 

las artes, de las técnicas y de la producción del espacio. 
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Continguts de l’assignatura 

En esta asignatura se ofrecerá una visión panorámica de la cultura dentro de la cual se precisará 

el papel de la arquitectura como agente y exponente de los distintos contextos culturales. Se 

pretenden  desarrollar  relaciones  concretas  entre  distintos  medios  culturales  y  formas  de 

producción y de comprensión de la arquitectura y de la ciudad, tales como la literatura, el cine 

o  las  artes  escénicas.  También  da  cabida  a  la  revisión  crítica  de  determinados  escenarios 

históricos  considerados  bajo  la mirada  de  un  concepto  amplio  de  cultura  en  relación  a  la 

arquitectura, a la ciudad y al medio habitado. 

Una parte del programa desarrolla la relación entre literatura y espacio habitado: 

La literatura, la memoria escrita, recoge la experiencia del espacio habitado. La literatura se 
convierte muchas veces en la única fuente que permite comprender el sentido de la 
experiencia de habitar, ya sea el espacio propio o el espacio compartido por la comunidad. 
Este curso plantea algunas lectura de textos, antiguos y contemporáneos, que permiten 
reconstruir esta forma de memoria del espacio. El contenido del curso consiste en la 
reconstrucción de algunos pasajes de la memoria de habitar. El objetivo es reconocer las 
estructuras y las formas que adopta el texto en aquellas lecturas que permiten establecer una 
determinada reconstrucción de la memoria.  

 

En  la segunda parte del programa se  revisarán  las  raíces del  imaginario arquitectónico en el 

mundo  antiguo.  Así  como  el  contexto  del mito  y  de  los  rituales  en  relación  al  arte,  a  la 

arquitectura y a la ciudad. 

Se reflexionará sobre las estructuras del mito como fuente de conocimiento de la historia del 

arte y de la arquitectura, de la formación de la ciudad y del sentido del espacio habitado. 

Finalmente, se vincularán estos conocimientos del imaginario del mundo antiguo, en Oriente y 

en  Occidente,  con  el  sentido  actual  del  arte  y  de  la  arquitectura  y  con  el  proceso  de 

transformación de las ideas estéticas hacia el mundo presente. 

Sistema d’avaluació 

Las clases se desarrollan de una forma activa y participativa. Se realizarán lecciones magistrales 

seguidas  de  debates  y  comentarios.  Los  trabajos  del  curso  estarán  vinculados  a  los  temas 

desarrollados en las clases y se expondrán de manera pública y oral a final de curso. 

 

Arquitectura, ciencia, técnica 
Unitat(s) que la imparteixen: 703 – Composició Arquitectònica 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Ramon Graus, Jaume Rosell 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Pau Pedragosa 

Objectius de l’assignatura 

Como idea y como oficio, la técnica jugó un papel nuclear en el nacimiento y en la formulación 

de  la  arquitectura  que  hemos  convenido  en  llamar  del Movimiento Moderno.  Se  trata  de 
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desvelar  aquello  que  tiene  de  apariencia  y  de  realidad  en  su  arquitectura,  a  partir  de  una 

aproximación  historiográfica,  acompañada  de  los  instrumentos  adecuados  para  una 

interpretación  histórica  de  la  técnica  que  esté  plenamente  enraizada  en  el  debate 

arquitectónico del período de entreguerras.  

Al finalizar la asignatura, el/la estudiante debe ser capaz de: 

‐Razonar  críticamente  los  vínculos  entre  la  construcción  (la  técnica  de  la  arquitectura),  el 

imaginario técnico y la arquitectura. 

‐Reconocer y utilizar adecuadamente las corrientes historiográficas principales sobre la materia 

objeto de estudio. 

Continguts de l’assignatura 

La asignatura crea un espacio para la reflexión sobre la historia de la ciencia y de la técnica en 

relación a  la producción arquitectónica y a sus significados. Se combinará  la reflexión teórica 

sobre conceptos básicos con una aproximación histórica que muestre las interrelaciones entre 

ciencia, técnica y arquitectura, en el contexto de  la cultura occidental. El tema de trabajo del 

curso será: 

La técnica y su imaginario en la arquitectura del Movimiento Moderno 

1. Continuidades 

‐Viena: tectónica y crisis del lenguaje 

‐Influencia y límites del racionalismo estructural francés 

2. Monográfico: Técnica y arquitectura en la Alemania de entreguerras 

‐Cultura y filosofía en la república de Weimar (I y II) 

‐Hasta 1907. La idea de Sachlichkeit 

‐1907‐1914. Naturaleza y abstracción 

‐1914‐1924. Artesanía e industria 

‐1924‐1928. Materia y espíritu 

‐1924‐1930. Arquitectura y construcción 

‐1926‐1933. Taylor y Ford en Weimar 

‐1930‐1939. Límites de la técnica 

3. Intercambios 

‐La tentación de América 

‐Vanguardias e imaginario técnico 

‐Maquinismo y tecnocracia 

‐Inventando tradiciones: la fascinación por lo popular y arcaico 

4. Epílogo: La técnica en las historias del Movimiento Moderno 
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Sistema d’avaluació 

El curso, en régimen de seminario, se aprobará asistiendo activamente un mínimo del 80% de 

las  clases  (nota  5).  La  calificación  se  completará  en  función  de  la  participación  en  ellas, 

especialmente mediante la presentación oral y el debate de una antología de textos y la escritura 

de dos textos de síntesis de una a dos páginas incorporando los aspectos del debate. 
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LÍNIA ARQUITECTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE 
 

Espacio y luz 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Helena Coch 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Isabel Crespo, Alessandro Rogora, Manuel Garcia 

Objectius de l’assignatura 

Obtenir el coneixement profund del comportament lumínic dels espais arquitectònics, amb la 

seva  repercussió  sobre  la percepció  i el  confort dels usuaris d'aquests espais. Aquest estudi 

inclou el comportament dels edificis tan de dia com de nit, així com la valoració conjunta de les 

tècniques d'il∙luminació natural i artificial. 

Es pretén com a objectiu principal que els participants arribin a controlar perfectament l'anàlisi 

i  l'avaluació  dels  ambients  lumínics  a  l'arquitectura  en  les  seves  components  funcionals  i 

estètiques, fins a poder experimentar amb ple coneixement de causa nous plantejaments en els 

espais resultants, alhora que dominant les tècniques més adequades a cada cas. 

Continguts de l’assignatura 

El procés visual. Física de la lum. Magnituds i qualitats. Llum natural – llum artificial. Arquitectura 

nit i dia. Anàlisis de casos. Color, llum i arquitectura. El llum ‐ la llum. Espai, moviment i llum. 

Històries de  la  llum. Procés de  disseny  amb  llum.  Sol  i ombra:  la  llum  és  fosca. Visibilitat  i 

paràmetres.  

Sistema d’avaluació 

Avaluació contínua dels treballs realitzats, amb un valor d'un 20% pel primer treball de camp, 

un valor del 60% del treball final i un 20% addicional per l'actitud i expressió durant tota la fase 

docent del curs. 

 

Acústica en la arquitectura 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Helena Coch 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Benoit Beckers 

Objectius de l’assignatura 

Es tracten acústicament  les relacions que hi ha entre  l'arquitectura  i el so, considerat com a  

element de disseny dels espais interiors i exteriors dels edificis. S'estudia des de la seva  forma 

energètica fins als requeriments de  l'espai sonor. Es tracta d'establir en  l'espai  i el   temps els 

caràcters acústics de l'arquitectura amb relació al disseny d'edificis urbanístics i  paisatgístics, i 

les eines acústiques necessàries per fer‐ho. 
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Continguts de l’assignatura 

Principis bàsics  Física del so  Caracterització  Unitats físiques (I, p, f, )   

Fisiologia del so: Sistema fisiològic perceptiu   Weber‐Fechner 

Audiograma de l’oïda  Unitats pràctiques: dB, dBA, dB SPL, dB PWL ,   NC.            

Psicologia del so:  Concepte de soroll.  Confort psicològic 

Avaluació del so: Nivells típics de pressió sonora. Emmascarament del so i bandes crítiques. 

Comportament a l’espai.   

Repartiment: reflexió, transmissió, propagació, absorció, ressonància, etc. 

Difusió: difusors policilíndrics, QRD, MLS. Comportament en el límit: Difracció 

Barreres  acústiques.  Aïllament  al  soroll  aeri  i  d’impacte  (llei  de  masses,  R,  D,  efecte  de 

coincidència). Sistemes de protecció al soroll. Recintes oberts: Espais exteriors: places, carrers, 

patis, Recintes tancats: Locals, forma  i geometria del so. Fenòmens acústics als recintes: Eco. 

Reverberació,  Distribució  i  direccionalitat,  Modelització:  Acústica  geomètrica,  Acústica 

estadística, Acústica ondulatòria. Sistemes generals de condicionament acústic interior. Mitjans 

naturals: Sistemes de  reflexió controlada. Sistemes geomètrics  i canvis de volum. Control de 

resposta de  la sala. Mitjans artificials: Sistemes electroacústics. Amplificadors  i reproductors. 

Disseny de  la  sonorització d’un  local. Programes d’ordinador:  simulació mesures correctores 

(auralització) 

Sistema d’avaluació 

Avaluació continua al llarg del curs en successius  actes d’avaluació: 

Treball de CAMP , en equip, (30 %) .  

Treball de  PROPOSTA , individual (solucions constructives),  tutoritzat i assistit a classe (70 %).  

 

Energía y confort 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Antoni Isalgué 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Helena Coch 

Objectius de l’assignatura 

Perfeccionar les bases de coneixement necessàries per avaluar el confort ambiental als espais 

arquitectònics,  incloent  aspectes  lumínics,  acústics  i  climàtics  de  forma  conjunta.  Es  tracta 

d'integrar en un únic cos de doctrina camps científics normalment desconnectats, obtenint un 

sistema global de coneixement i de valoració de l'espai energètic en els edificis i en altres espais 

arquitectònics i urbanístics. Alhora es tracta de considerar la relació entre sensació i percepció 

ambiental,  obrint  el  camí  cap  a  la  consideració  estètica  dels  fenòmens  energètics  a 

l'arquitectura. 
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Continguts de l’assignatura 

Principis del confort ambiental a l’arquitectura. Paràmetres i factors de confort. Les condicions 

de  l’aire,  psicrometria.  La  radiació  i  les  seves  repercussions  tèrmiques  i  lumíniques.  Les 

condicions interiors en relació al tipus constructiu. El moviment de l’aire i el confort tèrmic. Els 

acabats  interiors  i  les  repercussions ambientals. Els  sistemes de  control  i  la  incidència en el 

confort. 

Sistema d’avaluació 

Avaluació continua pels treballs realitzats al llarg del curs, resultant la nota final de considerar 

un 50% pels treballs de curs, un 20% pel treball final  i un 30% per  la capacitat  i millora en  la 

comunicació científica. 

 

Evaluación ambiental 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Jaume Roset 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Helena Coch 

Objectius de l’assignatura 

Consolidar  un  coneixement  teòric  de  resultats  ambientals  en  l’arquitectura.  Ser  capaç  de 

constatar les dades obtingudes de fonts exteriors, com són els resultats del comportament dels 

edificis. Aprendre a  fer personalment  les simulacions  i mesuraments dels seus  resultats, per 

poder verificar la qualitat de les eines. Conèixer la base de càlcul dels sistemes informàtics, per 

a reconèixer  les seves  limitacions  i possibilitats. Aprendre a realitzar mesuraments puntuals  i 

registrats per constatar la seva fidelitat a la realitat existent. 

Continguts de l’assignatura 

Avaluació  dels  fenòmens  ambientals,  tèrmics,  acústics  i  lumínics  a  l’arquitectura.  Sistemes 

possibles: de mesura  (puntuals  i continus; de camp  i de  laboratori)  i de simulació  (de càlcul, 

senzills, simplificats, elaborats). Temes de física d’aplicació a l’arquitectura i la seva relació amb 

la percepció dels usuaris. Mesuraments de les variables i  les relacions possibles. 

Aparells de mesurament: límits dels aparells. Principis de funcionament i del bon ús. L’enquesta 

com  a mesura de  les opinions. Programa de mesures de desenvolupament.  Simulacions  de 

comportament: límits dels càlculs. Funcionament i bon ús dels programes de càlcul. Programes 

a utilitzar. 

Sistema d’avaluació 

Avaluació contínua per les simulacions i mesuraments realitzats al llarg del curs, resultant la nota 

final de considerar un 40 % pels treballs de curs, un 40% per els mesuraments i un 20% per la 

capacitat de síntesi i visió crítica adquirida. 
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Impacto ambiental de la arquitectura 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable: Albert Cuchí 

Objectius de l’assignatura 

Aportar  una  definició  d’arquitectura  sostenible  des  del  desplegament  teòric  suscitat  per 

l’enunciat de  l’informe Bruntdland, analitzar  la caracterització de  l’arquitectura resultant  i els 

camps de recerca a desenvolupar. 

Es pretén com a objectiu principal que els estudiants arribin a controlar perfectament l'anàlisi i 

l'avaluació dels components constructius a  l'arquitectura, fins a poder avaluar el seu  impacte 

ambiental, alhora que dominant les tècniques més adequades a cada cas. 

Continguts de l’assignatura 

Les relacions entre sostenibilitat i arquitectura.  La percepció dels límits. 

La definició de sostenibilitat.   L’Informe Bruntdland.  Sostenibilitat  i  economia.  Sostenibilitat 

física.  La  condició necessària. Els  fluxos materials en arquitectura. Els  residus domèstics. Els 

materials de construcció. L’energia. L’aigua. Les mesures de la sostenibilitat. 

A més hi ha dues sessions especials: 

‐  una  en  la  que  els  estudiants  proposen  els  treballs  que  han  de  realitzar  les  tres  darreres 

setmanes del curs 

‐ una altra en la que es presenta la bibliografia del curs  

Sistema d’avaluació 

Avaluació contínua dels treballs realitzats, amb un valor d'un 20% pel primer treball de camp, 

un valor del 60% del treball final i un 20% addicional per l'actitud i expressió durant tota la fase 

docent del curs. 

 

Visiones del proyecto 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Helena Coch 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Anna Pagès, Isabel Crespo, Manuel Garcia, Carlos 

Alonso, Antoni Isalgué, Cristina Pardal 

Objectius de l’assignatura 

Es  tracta de  relacionar els  coneixements apresos en el primer quadrimestre  i els que estan 

cursant  en  el  present  amb  un  cas  de  disseny  a  realitzar  individualment.  Reflexió  sobre 

l’arquitectura  d’autor  en  el  nostre  àmbit  cultural  amb  les  tècniques  de  condicionament 

ambiental de tot tipus. En un context en el que  l’energia  i el medi ambient apareixen com a 
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secundaris  en  l’apreciació  de  l’obra  arquitectònica,  es  pot  plantejar  que  els  condicionants 

ambientals formin part del procés de disseny del projecte d’arquitectura. 

Continguts de l’assignatura 

La  gènesis  del  projecte  de  l’arquitectura.  La  reflexió  ambiental  conscient  i  les  seves  bases 

teòriques.  Les  qualitats  ambientals  de  l’arquitectura.  L’aplicació  al  projecte    arquitectònic 

personal.  

Sistema d’avaluació 

Avaluació contínua dels treballs realitzats, amb un 20% per als treballs de curs, un valor del 60% 

del  treball  final  i  un  20%  addicional  per  l’actitud  i  la  presentació  oral  i  gràfica  del  projecte 

resultant final. 
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LÍNIA ESTRUCTURAS EN LA ARQUITECTURA 
 

Hormigón armado y pretensado de altas prestaciones 
Unitat(s) que la imparteixen: 716 – Estructures a l’Arquitectura 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Josep Gómez 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Carles Jaén 

Objectius de l’assignatura 

S’imparteixen coneixements avançats de formigó armar i també coneixements basics de formigó 

pretesat. Les matèries de formigó armat són una ampliació dels temaris impartits en anteriors 

assignatures com per exemple: teoria de bieles, deformacions diferides, mètodes de control. 

La part de formigó pretesat introdueix els criteris basics de la tècnica i tracta en detall temes 

com: sistemes isostàtics, comprovació tensional d’una secció, càrregues equivalents, sistemes 

hiperestàtics, pèrdues instantànies i diferides. 

Continguts de l’assignatura 

Formigó armat, ampliació: 

‐ Mètode de bieles i tirants 
‐ Mètodes de control en formigó armat i d’alta resistència 
‐ Deformacions diferides en formigó armat 

 

Formigó pretesat: 

‐ Bases del mètode. Comprovació tensional de les seccions 
‐ Sistemes isostàtics i Hiperestàtics. 
‐ Criteris de disseny dels traçats 
‐ Forçes equivalents 
‐ Pèrdues instantànies i diferides 
‐ Comprovacions en ELS: Tensions, deformacions i fissuració 
‐ Comprovacions en ELU: Flexió i tallant 
‐ Sistemes de pretesat i posada en obra. 

 

Sistema d’avaluació 

A final de curs s’avalua el seguiment del treball de curs proposat que es promitjarà amb la nota 

de l’examen final de la matèria impartida. 
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Métodos avanzados de análisis estructural 
Unitat(s) que la imparteixen: 716 – Estructures a l’Arquitectura 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Agustí Obiol 

Objectius de l’assignatura 

El caràcter progressivament més aplicatiu cada cop, que han anat adquirint els programes de 

cursos de grau, ha donat  lloc a que  l’estudiant no  tingui prou oportunitats de  contrastar  la 

realitat  del  comportament  estructural  contra  el  binomi  “model  físic‐  mètode  d’anàlisi”. 

l’objectiu  bàsic de  l’assignatura  és  el d’ensinistrar‐lo  en  aquesta  tècnica, per  a  la qual  cosa 

s’abasta una diversitat de situacions  relatives a diferents metodologies d’anàlisi que pivoten 

sobre  el  trinomi  “anàlisi  deformacional‐mètodes  energètics‐anàlisi  elasto‐plàstica  i  rígid‐

plàstica”.  Es  tracta,  per  tant,  no  tan  sols  de  veure  quines  incidències  exerceixen  sobre  els 

resultats les variacions de les hipòtesis de partida, sinó també quines són les diverses òptiques 

de de les quals es poden analitzar les situacions d’equilibri. 

Aquest cos bàsic es complementa amb una reconsideració d’altres conceptes més generals, com 

ara els mètodes aproximats de predimensionat, la correlació entre els mètodes de rigidesa i els 

de  flexibilitat,  i  unes  certes  reordenacions  dels  conceptes  relatius  a  les  diverses  tipologies 

estructurals. 

Continguts de l’assignatura 

Mètodes aproximats d’anàlisi 

 El concepte del Mètodes de Cross 

 EL control de binomi “precisió‐cost de càlcul” 

 Influència de la distribució de rigideses en la resposta de les estructures porticades 

 Predimensionat 
 

Introducció a la Tipologia Estructural 

 La tipologia com a conseqüència de la forma de treball de l’element 

 Els elements: pilars, bigues, tensors, closques, etc. 

 Els sistemes: forjats unidireccionals i bidireccionals, gelosies, malles espacials, closques, 
làmines corbes i plegades, cobertes tensades,... 

 

Mètodes energètics d’anàlisi 

 Concepte d’energia de deformació i de densitat d’energia de deformació 

 Principis dels Treballs Virtuals 

 Principi d’energia mínima potencial 

 Teorema de Castigliano 

 Teoremes de Betti‐Rayleigh i de Maxwell 

 Teoremes de Enyesser i Menabrea 
 

Anàlisi plàstica de bigues i pòrtics 

 Bases del mètode 

 Els mètodes pas a pas, cinemàtic i estàtic 
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 Teoremes de màxim i del mínim 

 Iteracions d’esforços en règim plàstic 
 

Sistema d’avaluació  

L’estudiant   resol en grup una sèrie d’exercicis o treballs que es plantegen a classe. Els grups 

poden ser només de dos estudiants. El termini entre la proposta dels treball i el lliurament del 

mateix oscil∙la entre 1 i 2 setmanes. 

En cas de no aprovar per curs, s’ha d’acudit a un examen final que conté entre dos i tres exercicis 

representatius de tota la matèria impartida durant el curs. 

 

Innovación en estructuras de acero laminado y mixtas 
Unitat(s) que la imparteixen: 716 – Estructures a l’Arquitectura 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Albert Albareda 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Nacho Costales 

Objectius de l’assignatura 

Donar  a  conèixer  els  conceptes  teòrics  i  les  aplicacions  pràctiques  pel  disseny  i  anàlisi 

d’estructures d’acer laminat i estructures mixtes a l’edificació, i posar‐los a la pràctica a través 

d’exercicis d’anàlisi concret. 

El curs s’orienta a presentar  les possibilitats de  la utilització de  l’acer  laminat com a material 

d’edificació, entrant a detallar la seva vessant més analítica i introduint‐se també els conceptes 

pràctics per a la seva posada en obra. 

La  primera  part  del  curs  permetrà  conèixer  el  material,  els  elements  manufacturats,  les 

tipologies i classes de seccions i els elements accessoris per la posta en obra de les estructures, 

i també les bases teòriques per procedir a l’anàlisi i quantificació de les condicions de resistència 

de les estructures conformades pel material. 

La segona part la constitueix l’estudi particularitzat dels elements principals d’estructura: pilars, 

jàsseres, tirants, etc., estudiant alhora els efectes que els diferents esforços generen sobre els 

elements mencionats i també la interacció de diversos esforços en el seu comportament. 

La tercera part, que inaugura l’assignatura Acer Laminat i Estructura Mixta II, l’integra l’estudi 

de les estructures mixtes a l’edificació. En ella s’aportaran els conceptes teòrics pel seu estudi i 

anàlisi  (anàlisi  clàssic o elàstic  i  anàlisi en  trencament),  així  com  l’estudi dels elements més 

significatius  resolts amb aquesta  tecnologia a  cavall entre  l’acer  laminat  i  les estructures de 

formigó armat. 

La quarta part entra de ple en  l’estudi de  les unions,  tant  soldades  i  caragolades,  i  l’estudi 

d’elements  de  recolzament  i  d’ancoratge.  Incideix  també  en  la  temàtica  del  control  de  les 

estructures metàl∙liques, tant pel que fa al seu procés de disseny com a la seva posta en obra. 

L’adquisició de competències que es busquen per part de l’estudiant són: 
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1. Coneixement del funcionament de les estructures metàl∙liques i mixtes 

2. Saber aplicar aquests coneixements en l’anàlisi d’estructures. 

3. Saber utilitzar eines d’anàlisi (software) per  estructures metàl∙liques 

Continguts de l’assignatura 

1. El material i productes 
 
Presentació i ressenya històrica: 
Materials  fèrrics  i  l’acer  laminat.  Característiques  principals  del material  i  comparació  amb 
d’altres a l’edificació. Característiques físiques i mecàniques de l’acer laminat: límit elàstic, límit 
de  trencament,  comportament  en  règim  d’elastoplasticitat,  branca  d’enduriment.  Efecte 
Bauschinger.  Influència  dels  components  químics  en  la  seva  composició  i  en  el  seu 
comportament. 
 
Productes: 
Tipus d’acer i valors tipificats del límit elàstic segons les normatives. Perfils normalitzats, xapes, 
cargols i altres accessoris. Característiques més rellevants de la seva forma atenent al procés de 
fabricació. Estudi de  les seccions transversals tipificades en relació a  la seva forma de treball. 
Concepte de rendiment d’una secció. Tipus de seccions segons el CTE i criteris per a diferenciar‐
los. 
 
2. Bases de càlcul i anàlisi 
 

Estats Límit últims (ELU) i Estats Límit de Servei (ELS): 
Disseny  i  anàlisi  d’estructures  en  base  als  criteris  dels  Estats  Límit;  definicions.  Estats  Límit 
Últims:  definició.  Resistència  de  les  seccions.  Bases  de  partida  i  definicions  relatives  a  les 
seccions resistents. Resistència de les seccions sotmeses a diferents sol∙licitacions: sol∙licitació 
de tracció, de tallant, de compressió, de flexió i de torsió. Interacció d’esforços en les seccions. 
Estats Límit de Servei: definició. Deformacions, fletxes i desplomaments; vibracions; lliscament 
d’unions. 
 
Anàlisi: 
Models de comportament estructural: barres  i unions. Metodologies d’anàlisi en funció de  la 
classe  de  les  seccions.  Estabilitat  global  i  conceptes  de  traslacionalitat  i  intraslacionalitat 
d’estructures. Imperfeccions geomètriques i incorporació de les mateixes en el procés d’anàlisi. 
Mètodes d’anàlisi en  funció de  la  influència o no del desplaçament horitzontal en  l’equilibri 
global.  Guerxament  i  teoria  de  columnes.  Càrrega  crítica  d’Euler,  concepte  de  longitud  de 
guerxament. Criteris generals pel disseny de columnes. Conceptes generals de l’anàlisi en segon 
ordre i aplicació en el disseny d’estructures metàl∙liques. 
 
3. Elements estructurals: Tracció i torsió 
 
Elements sotmesos a tracció: 
Elements  sotmesos  a  esforços  de  tracció  pura  en  estructures  d’edificació.  Cables,  cordons 
traccionats d’estructures complexes, diagonals en encavallades, etc. Condicions geomètriques 
de  les  barres  sotmeses  a  tracció  pura.  Condició  de  llum  lliure,  condició  d’esveltesa. 
Característiques de les seccions sotmeses a tracció.  
Elements sotmesos a torsió.  
Hipòtesis bàsiques. Teoria de  torsió de  Saint Venant,  criteri de  la membrana. Torsió pura o 
uniforme. Moment torsió crític. Exemple. 
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4. Elements estructurals: Compressió 
 
Elements sotmesos a compressió. Guerxament de pilars: 
Anàlisi de barres sotmeses a compressió segons el CTE. Barres rectes de secció constant i axil 
constant.  Esveltesa  reduïda.  Corbes  de  guerxament.  Influència  o  no  del  desplaçament 
horitzontal  en  l’equilibri  global  de  l’estructura. Determinació  del  coeficient  de  reducció  per 
guerxament,  χ:  taules  i  gràfics  per  a  la  seva  determinació.  Exemple.  Pilars  en  edificis 
Determinació  de  la  longitud  de  guerxament  en  pilars  constituents  de  pòrtics  d’edificació. 
Influència de  la traslacionalitat de  l’estructura  i  forma d’abordar‐la mitjançant els criteris del 
CTE. Coeficients de distribució. Coeficient de rigidesa eficaç d’una biga. Exemple. 
 
Cassos especials de barres sotmeses a compressió. 
Determinació de la longitud de guerxament en barres de secció variable. Elements pertanyents 
a estructures triangulades: Valor de les longituds de guerxament dels seus elements. Barres de 
secció composta; cas particular de barres compostes unides amb presilles. Exemple. 
 
5. Elements estructurals: Flexió 
 
Elements sotmesos a flexió: 
Teoria de la flexió. Hipòtesis bàsiques. Flexió simple i composta. Tipologies de seccions sotmeses 
a  flexió simple o composada segons el CTE. Determinació de  tensions normals  i  tangencials. 
Simplificació de repartiment homogeni en peces en I o H. Comprovació d’elements sotmesos a 
flexió  simple  i  interacció d’esforços de moment  flector  i esforç  tallant.  Inestabilitats  locals  i 
globals  en  flexió  i  interacció  d’esforços: Guerxament  lateral: moment  crític  de  guerxament 
lateral. Bonyegament de l’ànima per tallant i de les ales: abordament del problema i condicions 
geomètriques que han de complir els perfils. Càrregues concentrades i recolzaments. Interacció 
d’esforços:  elements  flectats  i  traccionats;  elements  comprimits  i  flectats:  elements  que 
intervenen en l’efecte simultani de flexions i compressions en peces esveltes. Exemple. 
 
Elements sotmesos a flexió: 
Bigues armades, bigues tipus Boid i bigues peraltades. Característiques geomètriques i obtenció. 
Mètodes  d’anàlisi  i  comprovació.  Mètode  de  la  biga  Vierendell  equivalent.  Punts  de 
comprovació de tensions en bigues Boyd i peraltades. 
 
Encavallades i cobertes de gran llum: 
Disseny d’encavallades  i estructures  triangulades  i cobertes  lleugeres de gran  llum. Tipus de 
bigues mes usuals. Guerxament  lateral del cordó comprimit. Guerxament  local de muntants  i 
diagonals. Sistemes de rigidització i control d’inestabilitats intrínseques a l’element estructural. 
Solucions constructives pel disseny de bigues en gelosia: bigues amb nusos mitjançant xapes 
d’unió i mitjançant unions directes: particularitats. Organització de les cobertes de gran llum. 
 
6. Definició de l’estructura mixta. 
 
Característiques  dels materials  que  hi  intervenen.  Diagrama  tensió  deformació,  i  fluència  i 
retracció  del  formigó  armat,  segons  la  EHE.  Conceptes  de  fletxa  total,  fletxa  activa  i  fletxa 
diferida. 
 
Càlcul  clàssic.  Anàlisi  elàstica  i  coeficient  d’homogeneïtzació  per  a  càrregues  de  caràcter 
instantani  i diferit. Càlcul en  trencament segons  la EHE. Estudi dels dominis de deformació  i 
determinació del baricentre plàstic de la secció. Confecció de diagrames d’interacció de seccions 
mixtes. 
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Connexió:  la seva necessitat. Estudi del fenomen a nivell secció  i a nivell barra. Determinació 
dels esforços  rasants en  les  seccions mixtes. Classificació dels connectors: connectors  rígids, 
connectors flexibles i connectors semi rígids. Criteris per a la seva classificació. Tipologies més 
usuals de connectadors: tacs rígids, perns flexibles, elements amb unions soldades, elements 
amb unions mecàniques. 
 

7. Pilars mixtes. 
 

Raó de ser dels pilars mixtes: casuístiques pel millorament del seu comportament mecànic, de 
durabilitat, del seu comportament al foc. Situacions especials de disseny. Particularització de 
l’anàlisi en trencament d’una secció mixta de pilar: possibilitat de juxtaposar models senzills en 
la determinació de la capacitat ultima d’una secció mixta sotmesa a axil.  
 
Construcció i posta en obra dels pilars mixtes: disposicions i limitacions constructives de la seva 
secció  transversal; disseny de  l’encontre del pilar en  la  fonamentació; disseny d’unions amb 
jàsseres, forjats i altres elements constructius. Abordament de la concentració de tensions en 
els arrancs de pilars mixtes. 
 
8. Jàsseres mixtes. 
 
Raó de ser de les jàsseres mixtes: casuístiques pel millorament del seu comportament mecànic, 
de durabilitat, del seu comportament al foc. Situacions especials de disseny. Particularització de 
l’anàlisi en trencament d’una secció mixta de jàssera. Càlcul de deformacions en bigues mixtes. 
Determinació de la fletxa activa, de la fletxa diferida i de la fletxa total. 
 
Construcció i posta en obra de les jàsseres mixtes: disposicions i limitacions constructives de la 
seva  secció  transversal;  disseny  dels  recolzaments  i  de  les  unions  amb  altres  elements 
estructurals: unions en pilars. Disseny i disposició de connectadors. 
 
Elements estructurals: sostres 
Tipologies de sostres mixtes en edificació: el sostre de xapa plegada col∙laborant. Justificació de 
la seva versatilitat en la construcció d’estructures d’edificació. Elements que intervenen en el 
seu disseny i posta en obra: jerarquització d’elements estructurals, jàsseres principals i jàsseres 
secundàries, unions articulades, instal∙lació de connectadors, cimbres i apuntalaments.  
 
Condicions d’adherència de la xapa per l’absorció de tallants. 
Anàlisi  a  nivell  secció  i  a  nivell  global  de  sostres  de  xapa  plegada  col∙laborant.  Disseny  de 
connectadors atenent al procés constructiu. Determinació de la fletxa activa, de la fletxa diferida 
i de la fletxa total. 
 

9. Unions. 
Tipus d’unions: unions soldades, unions caragolades, unions roblonades. Relació  i coherència 
entre el disseny de l’estructura i de les seves unions. Compatibilitats geomètriques i mecàniques. 
Criteris de  comprovació:  criteri de  resistència  i  factors de  seguretat en el disseny d’unions. 
Concepte de rigidesa de les unions d’acord amb el CTE. Classificació de les unions per rigidesa i 
per la seva resistència. 
Xapes de base. Característiques de  les xapes de base  i materials que hi  intervenen. Efecte de 
confinament del formigó. Solucions constructives de les xapes de base: xapes amb enrigidors i 
xapes sense enrigidors. Disseny i naturalesa dels perns d’ancoratge en les xapes de base. Formes 
de  treball  de  les  xapes  de  base:  compressions  compostes,  flexions  compostes,  unions  amb 
tallant  i torsiu significatiu. Criteris de disseny de  les xapes de base segons el CTE. Aparells de 
recolzament. Tipologies de recolzament d’elements d’estructura metàl∙lica en altres elements 
constructius. Identificació dels esforços de recolzament i de les necessitats per a dissenyar un 
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aparell de recolzament compatible amb  les seves característiques estructurals: condicions de 
resistència  i condicions de deformació dels aparells de recolzament. Disseny de recolzaments 
amb  xapes de neoprè.  Tipologies  i mecanismes  de  recolzament  habituals:  xapes  de  neoprè 
convencionals, xapes armades, aparells d’alta resistència. 
 
Unions soldades. Característiques principals de  les unions soldades. Execució  i materials que 
intervenen.  Tipus  de  soldadures:  soldadures  de  coll  i  soldadures  a  topall.  Característiques 
geomètriques  de  les  soldadures  de  coll:  definició  dels  seus  paràmetres  geomètrics  i 
compatibilitats.  Característiques  mecàniques  de  les  unions  de  coll.  Criteris  pel  seu 
dimensionament mecànic : tensió tangencial de càlcul universal i tensió tangencial equivalent 
particularitzada. Soldadures a topall: definició i execució; tractament de vores. Característiques 
geomètriques  de  les  soldadures  a  topall.  Compatibilitat  entre  soldadures  a  topall  i  de  coll. 
Disseny d’unions tipus. Exemple. 
 
Unions  caragolades.  Classificació  de  les  unions  cargolades.  Unions  amb  cargols  ordinaris  o 
calibrats:  unions  sense  pretesar;  unions  amb  cargols  d’alta  resistència:  unions  pretesades; 
unions roblonades. Disseny d’unions sense pretesar: tensions en el piu, tensions en  les vores 
dels forats i efectes d’estriparment dels elements a unir. Determinació de les capacitats ultimes. 
Disseny  d’unions  tipus.  Disseny  d’unions  pretesades:  concepte  de  par  d’apretament  i  de 
tractament mecànica  de  les  cares  a  unir.  Determinació  de  les  capacitats  ultimes.  Disseny 
d’unions tipus. Exemple. 
 
Característiques  físiques del  foc. Resistència al  foc de  l’estructura. Concepte de seguretat de 
l’estructura sotmesa a foc. Accions durant el incendi; consideració d’accidentalitat de la situació 
d’incendi. Coeficients de seguretat de majoració d’accions, de minoració de resistències; valors 
dels coeficients de ponderació segons el CTE. Models d’anàlisi adoptats en fase de trencament 
de l’estructura. Comportament dels materials en front al foc.  Particularització al comportament 
de  l’acer  laminat  i del  formigó. Condició d’esgotament d’una secció sotmesa a  foc. Mètodes 
d’anàlisi d’elements estructurals en base a dades tabulades: bigues i suports.  
 
Models simplificats d’anàlisi. Estudi de diversos elements estructurals: sostres de xapa plegada 
col∙laborant,  bigues  parcialment  protegides  o  totalment  protegides.  Suports  parcialment 
protegits o totalment protegits. Mètodes d’anàlisi proposats pel CTE i per l’EUROCODI. Exemple 
 
Sistema d’avaluació 

Avaluació contínua: 
S’avaluaran 2 exercicis pràctics. El primer (SE07) serà conseqüència de la teoria exposada al llarg 
del  curs,  i  tindrà  un  format  breu  (valdrà  un  25%).  El  segon  tindrà  caràcter  d’exercici  de 
corresponent memòria  de  càlcul  (valdrà un  75%)  curs  i  serà més  complet,  incloent  l’anàlisi 
informàtic d’alguna estructura metàl∙lica amb la seva 
 
Avaluació final: 
Per aquells alumnes que no aprovin l’avaluació contínua o que es presentin directament al final, 
es  realitzarà un examen escrit de preguntes amb  resposta  llarga  (no  tipus  test)  referents als 
continguts de l’assignatura. 
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Proyectos de estructura: técnicas avanzadas  
Unitat(s) que la imparteixen: 716 – Estructures a l’Arquitectura 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable: Joan Ramon Blasco 

Altre professora que imparteix l’assignatura: Robert Brufau 

Objectius de l’assignatura 

Practicar  la  utilització  dels  coneixements  dels materials  estructurals  i  les  seves 
solucions,  considerant  la adequació  als requeriments  projectuals  i  la seva  relació 
amb  els  altres  condicionants  de  projecte. Aplicació  pràctica  a  ESTRUCTURES  de 
SOSTRES PESATS 

 

Continguts de l’assignatura 

‐ Comparatiu  i discussió d'alternatives estructurals 

‐ Lleis de pre dimensionament 

‐ Estats de càrregues  i accions. CTE 

‐ Modelització  i simulació. Particularitats en cas de sostres alleugerits 

‐ Anàlisi dels resultats de deformacions  i esforços 

‐ Sistemes de traves i estabilització en cas d'edificació en alçaria 

‐ Comprovació de barres, nusos i punts singulars. El cas del suport mixt 

‐ Dimensionament 

‐ Detalls. El cas de les creuetes 

‐ Visites d'obra amb solucions diverses 

‐ Col∙laboracions amb l'industria especialitzada del sector 

 

Sistema d’avaluació 

Es tracta d'un treball de taller tutoritzat. Amb classes teòriques puntuals d'aplicació directe. 

L'avaluació continuada està  basada en la ordenació de la documentació  de treball, recollida  i 

classificada, on es mostri l'evolució de la solució. 

 
Es qualificarà  l'avantprojecte  estructural  general  i  la  intensificació  executiva  d'un  sector. Es 
presentarà el treball en format paper i defensarà sobre una presentació digital. 
 

Rehabilitación, patologías y refuerzo estructural 
Unitat(s) que la imparteixen: 716 – Estructures a l’Arquitectura 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Jordi Payola 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Cesc Aldabó 

Objectius de l’assignatura 

L’anàlisi  de  les  estructures  preexistents  requereix  d’unes  eines  i  metodologia  particulars, 

diferents de les necessàries en la “obra nova”. 
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Es pretén dotar a l’alumne d’una sèries d’eines i mètodes que permetin afrontar les següents 

situacions referents a les estructures existents: 

1) diagnosi de patologies: a partir de les lesions estructurals i d’un pla de cales, determinar 
les causes que les originen, com a primer pas per entendre les actuacions necessàries. 
anàlisi qualitatiu i quantitatiu. 

2) sistemes de rehabilitació: un cop es disposa d’una diagnosi, es proposen els sistemes de 
rehabilitació (restitució de la capacitat funcional).  

3) reforç d’estructures: com augmentar les prestacions d’una estructura sana, be sigui per 
una  necessitat  d’augmentar  la  seva  capacitat  portant  (canvi  d’us  o  remunta)  o  per 
adequació al marc normatiu. 

 

L’adquisició de competències per part de l’estudiant es basarà en el “mètode del cas”, és a dir, 

a  partir  de  l’explicació  de  casos  reals,  posant  primer  en  context  cada  cas  concret  i 

desenvolupant‐lo fins arribar a la solució final. 

EN ACABAR L'ASSIGNATURA L'ESTUDIANT HA DE SER CAPAÇ DE: 

 DIFERENCIAR DE TIPOLOGIES ESTRUCTURALS DE REFORÇ I REPARACIÓ D’UNA PATOLOGIA 
 ENTENDRE ELS REQUERIMENTS D’UN PROJECTE DE REHABILITACIÓ O REFORÇ ESTRUCTURAL 
 ENTENDRE L’AFECTACIÓ DEL PROJECTE DE CONSOLIDACIÓ DE L’ESTRUCTURA EN EL PROJECTE 

ARQUITECTÒNIC 
 CERCAR LA CAUSA D’UNA PATOLOGIA ESTRUCTURAL I DIMENSIONAR EL REFORÇ NECESSARI 
 ENTENDRE EL CONCEPTE DE CADA INTERVENCIÓ COM A BASE DE LES COMPROVACIONS 

NUMÈRIQUES 
 COMPROVAR NUMÈRICAMENT ELS PRINCIPALS ELEMENTS ESTRUCTURALS D’UNA ESTRUCTURA 

EXISTENT 
 REDACTAR DOCUMENTS AMB VOCABULARI ADEQUAT I PRECISIÓ TÈCNICA 

 

Continguts de l’assignatura 

Introducció 

 Les estructures preexistents i les seves necessitats d’actuació. 

 Diferències entre 
o Rehabilitació estructural 
o Reforç estructural 

 El marc normatiu 
Diagnosi estructural 

 Objectiu d’una diagnosi estructural 

 Realització d’un pla de cales 

 Les lesions i el seu anàlisi 

 Mètodes d’anàlisi 

 Realitat versus càlcul numèric 

 Les conclusions 
La Rehabilitació estructural 

 Fonaments i murs de contenció 

 Pilars i murs portants 

 Sostres i encavallades 

 Voltes i cúpules 
El Reforç estructural 
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 Fonaments i murs de contenció 

 Pilars i murs portants 

 Sostres i encavallades 

 Voltes i cúpules 
Altres intervencions en estructures existents 

 Estintolaments d’elements portants 

 Estabilitzacions globals d’edificis 

 Millores de comportament davant fenòmens sísmics 

 Apuntalaments i estabilitzacions provisionals en l’obra 

 Construcció de soterranis sota edificis existents 
 

Sistema d’avaluació 

L’estudiant resol en parelles una sèrie de casos reals que es plantegen a classe. El termini de 

lliurament oscil∙larà entre 1 i 2 setmanes. 

En cas de no aprovar per curs, s’haurà de recórrer a un examen final que contindrà exercicis 

representatius de tota la matèria impartida durant el curs. 

Mecánica del suelo y cimentaciones especiales 
Unitat(s) que la imparteixen: 716 – Estructures a l’Arquitectura 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Informació no facilitada 

Objectius de l’assignatura 

Informació no facilitada 
 

Continguts de l’assignatura 

Informació no facilitada 
 

Sistema d’avaluació 

Informació no facilitada 
 
 

Proyectos de estructura: tipologías complejas 
Unitat(s) que la imparteixen: 716 – Estructures a l’Arquitectura 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Robert Brufau 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Joan Ramon Blasco 
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Objectius de l’assignatura 

Practicar  la  utilització  dels  coneixements  dels materials  estructurals  i  les  seves  solucions, 

considerant  la  adequació  als  requeriments  projectuals  i  la  seva  relació  amb  els  altres 

condicionants de projecte. Aplicació pràctica a ESTRUCTURES de GRANS LLUMS i LLEUGERES. 

 

Continguts de l’assignatura 

‐ Comparatiu  i discussió d'alternatives estructurals 

‐ Lleis de pre dimensionament en acer i fusta 

‐ Estats de càrregues  i accions. CTE 

‐ Modelització  i simulació.  Particularitats  en cas de estructures  lleugeres  a base de barres 

d'acer o fusta 

‐ Anàlisi dels resultats de deformacions  i esforços 

‐ Sistemes de traves i estabilització. Triangulacions  i diafragmes. 

‐ Comprovació de barres, nusos i punts singulars. 

‐ Dimensionament 

‐ Detalls 

‐ Visites d'obra amb solucions diverses 

‐ Col∙laboracions amb l'industria especialitzada del sector 

 

Sistema d’avaluació 

Es tracta d'un treball de taller tutoritzat. Amb classes teòriques puntuals d'aplicació directe. 

L'avaluació continuada està  basada en la ordenació de la documentació  de treball, recollida  i 

classificada, on es mostri l'evolució de la solució. 

Es qualificarà  l'avantprojecte  estructural  general  i  la  intensificació  executiva  d'un  sector. Es 
presentarà el treball en format paper i defensarà sobre una presentació digital. 

 

Materiales estructurales avanzados e innovadores 
Unitat(s) que la imparteixen: 716 – Estructures a l’Arquitectura 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Jorge Blasco 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Toni Ortí 

Objectius de l’assignatura 

Cap a finals del segle xx,  l'enginyeria d'estructures va canviar de direcció. Una part òbvia del 

canvi va ser el seu allunyament del paper tradicional de subordinat de l'art de la construcció. 

Durant la segona meitat del segle xx, el cànon de l'arquitectura va acceptar formes no ortogonals 

com  xarxes,  envolupants  reticulars,  envolupants  primes,  superfícies  corbades,  inflables  i 

geodèsiques. 

 

Per  aconseguir  aquestes  formes  de  vegades  s'empraven  materials  estructurals  nous  i 

sorprenents: fustes reciclades, tubs de cartró, titani, teixits de gran rendiment, polímers, terra, 

obra de fàbrica i el vidre comú ‐un material que ha significat una considerable sorpresa. 
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Els  tipus d'estructures que van aconseguir amb  la utilització d'aquests materials, sovint amb 

formes  lliures  i  complexes,  es  poden  analitzar  millor  i,  en  alguns  casos  és  l'única  forma 

d'analitzar‐los, mitjançant programes informàtics 

 

Cada vegada més l'arquitectura actual es caracteritza per l'ús extensiu de formes aconseguides 

gràcies  a  l'enginyeria d'estructures  (des de  l'època de postguerra més o menys  centrada  al 

voltant  de  l'arquitectura  denominada  hitech,  la  aparença  estava  determinada  per  un  gran 

contingut mecànic i estructural). 

 

L’objectiu bàsic de  l’assignatura és el de presentar Vells materials  i  sistemes des de  l'òptica 

actual,  nous  materials  a  la  recerca  d'aplicacions  innovadores,  sistemes  d'anàlisis  avançats 

comparats amb plantejaments clàssics... 

 

aquest cos bàsic es complementa amb una reconsideració d’altres conceptes més generals, com 

ara els mètodes aproximats de predimensionat, la correlació entre els mètodes de rigidesa i els 

de  flexibilitat,  i  unes  certes  reordenacions  dels  conceptes  relatius  a  les  diverses  tipologies 

estructurals. 

 

Continguts de l’assignatura 

Introducció 

 Les components del problema: accions, reaccions, esforços i tensions 

 Estats Límit Últims i de Servei 

 Els coeficients de seguretat 

 Les hipòtesis de càlcul 

 El procés general de l’estructura 
Materials en estructures 

 La fusta: serrada, industrialitzada. Formats i components 

 L’obra de fàbrica: voltes, fàbrica armada 

 La terra: tornar als orígens 

 Polímers (EFTE i altres) 

 Elements tèxtils 

 El vidre 
Tipologia Estructural 

 La tipologia com a conseqüència de la forma de treball de l’element 

 Els elements: pilars, bigues, tensors, closques, làmines, parets, etc. 

 Els sistemes: forjats unidireccionals i bidireccionals, gelosies, malles espacials, closques, 
làmines corbes i plegades, cobertes tensades, membranes... 

Anàlisi exemples i pre‐dimensionats 

 Exemples paradigmàtics 

 Predimensionaments senzills 

 Interaccions entre elements 
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Sistema d’avaluació 

L’estudiant   resol en grup una sèrie d’exercicis o treballs que es plantegen a classe. Els grups 

poden ser només de dos estudiants. El termini entre la proposta dels treball i el lliurament del 

mateix oscil∙la entre 1 i 2 setmanes. 

En cas de no aprovar per curs, s’ha d’acudit a un examen final que conté entre dos i tres exercicis 

representatius de tota la matèria impartida durant el curs. 

 

Dinámica y sísmica en estructuras arquitectónicas 
Unitat(s) que la imparteixen: 716 – Estructures a l’Arquitectura 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Francesc López Almansa 

 
Objectius de l’assignatura 

L’objectiu d’aquesta assignatura és proporcionar als alumnes  la  capacitat de projectar o  fer 

qualsevol mena d’intervenció en edificis (i altres construccions d’interès arquitectònic) en zones 

sísmiques.  Els  alumnes  també  rebran  la  formació  adient  per  poder  projectar  o  rehabilitar 

estructures  sotmeses a excitacions d’origen humà,  fruit d’activitats esportives o  recreatives; 

altrament, es consideraran altres accions dinàmiques. Aquestes capacitats estan directament 

relacionades  amb  la  competència  específica  ET23  però  també  tenen  a  veure  amb  les 

competències ET24, EP30, EP33 i EP34. Com a part del aprenentatge, els alumnes seran iniciats 

a la investigació. 

Continguts de l’assignatura 

 Dinàmica d’estructures. Desplaçament, velocitat i acceleració. Freqüència i període. 

Massa, amortiment i rigidesa. Senyals i espectres. Discretització d’estructures. Models de 

masses concentrades. Ús d’elements finits. Sistemes d’un grau de llibertat. Resposta lliure. 

Amortiment crític. Resposta forçada, transitòria i permanent. Ressonància. Resposta a una 

excitació arbitrària. Anàlisi al domini de la freqüència. Sistemes de diversos graus de 

llibertat. Anàlisi modal. Freqüències naturals. Modes propis. Factors d’esmorteïment 

modal. Sistemes de paràmetres distribuïts. Aplicacions. 

 Enginyeria  sísmica.  Terratrèmols. Origen  i  propagació.  Intensitat. Magnitud.  Període  de 

retorn. Efectes de proximitat de falla. Impulsivitat, directivitat i direccionalitat. Influència del 

tipus de sòl 

 Projecte  Sismorresistent.  Efectes  d’excitacions  sísmiques  en  estructures.  Desplaçament 

relatiu, deriva entre pisos i acceleració absoluta. Codis de projecte. Eurocodi 8. Normativa 

americana.  Tipus  d’estructures  de  construcció:  pòrtics,  murs,  travats,  sistemes  duals. 

Comportament d’estructures de edificació per a càrregues verticals  i  forces horitzontals. 

Recomanacions  heurístiques  de  projecte  sísmic.  Simetria,  uniformitat,  compacitat, 

lleugeresa,  ductilitat,  amortiment,  senzillesa,  separació.  Columna  forta‐biga  feble. 

Columnes curtes. Tipus de anàlisis sísmiques: estàtic  lineal, estàtic no  lineal  i dinàmic no 

lineal. Espectres de resposta. Espectres d’acceleració, velocitat  i desplaçament. Influència 

de la sismicitat, l’amortiment, el tipus de sòl, la importància i la ductilitat. Factor de reducció 
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de  resposta. Anàlisi multimodal. Nombre de modes a  considerar. Criteris de  combinació 

modal: SRSS  i CQC. Anàlisi no  lineal estàtica (“push‐over”). Ròtules plàstiques. Criteris de 

modelització: plasticitat concentrada  i distribuïda. Projecte sísmic basat en el rendiment. 

Punts de rendiment (derives objectiu: IO, LS, CP, DL, SD, NC). Formulacions d’Europa (N2) y 

Amèrica. Anàlisi dinàmica no lineal. Corbes IDA. Anàlisi sísmica vertical. Anàlisi sísmica de 

components no estructurals. Cops entre edificis adjacents. Separació requerida. 

 Projecte Sismorresistent d’Edificis de Formigó. Tipus d’estructures de formigó per a edificis. 

Pòrtics, murs estructurals, sistemes duals. Elements primaris i secundaris. Zones crítiques. 

Classes de ductilitat. Factor de reducció de resposta. Ductilitat  local de regions crítiques. 

Elements  estructurals.  Bigues.  Lloses.  Columnes.  Junts.  Murs.  Murs  acoblats.  Bigues 

d’acoblament. Modes de  fallida  i models de bieles  i tirants. Estructures prefabricades de 

formigó 

 Projecte Sismorresistent d’Edificis d’Acer. Tipus d’estructures d‘acer i mixta. Pòrtics, travat 

concèntric, travat excèntric, sistemes duals. Zones crítiques. Classes de ductilitat. Factor de 

reducció de resposta. Elements estructurals. Bigues. Llosses. Columnes. Junts. Connexions 

pre‐qualificades. Traves: diagonals, en V invertida (“chevron”). Encavallades especials . Murs 

“outrigger”. 

 Projecte Sismorresistent d’Edificis de Fusta. Construcció amb fusta. Tipus d’estructures de 

fusta. Qualitats  resistents a  terratrèmols d’edificis de  fusta. Ductilitat de  les  connexions. 

Criteris de projecte. Exemple de projecte sísmic d’un edifici de fusta.  

 Projecte  Sismorresistent  d’Edificis  de  Maçoneria.  Construcció  de  maçoneria  (obra  de 

fàbrica). Maçoneria sense armar, confinada  i armada. Qualitats  resistents a  terratrèmols 

d’edificis  de maçoneria. Criteris de projecte.  Exemple de projecte  sísmic d’un  edifici de 

maçoneria. 

 Rehabilitació Sismorresistent d’Edificis. Ús del projecte basat en el rendiment. Estratègies 

bàsiques de rehabilitació. Rigidització i reforç globals. Travat. Reforç de pilars. Eliminació o 

reducció  de  irregularitats.  Re‐simetrització.  Reducció  de  massa.  Modificació  local  de 

components.  Nivells  de  coneixement.  Decisions  per  a  intervencions  estructurals. 

Reglaments FEMA, ATC i ASCE. Eurocodi 8 Part 3.  

 Projecte i Rehabilitació Sismorresistent de Fonaments. Conceptes bàsics de la resposta del 

terreny als terratrèmols. Liqüefacció. Risc d’esllavissada. Murs de contenció. Formulació de 

Mononobe‐Okabe. Fonaments profunds  i superficials. Bigues de  lligat. Fonaments “raft”. 

Efecte dels terratrèmols en els  fonaments. Aplicacions. Potencial de  liqüefacció. Projecte 

sísmic de fonaments. Interacció entre sòl i estructura. 

 Projecte  i  Rehabilitació  Sísmic  de  Ponts  per  a  vianants.  Tipus  de  ponts.  Taulers.  Piles. 

Estreps.  Ponts  atirantats.  Ponts  penjats.  Criteris  de  projecte.  Especificacions  AASHTO. 

Eurocodi 8 Part 2. Ponts de trams llargs: variació espacial del moviment del sòl. 

 Aïllament de Base. Concepte d’aïllament de base. Grau d’aïllament. Limitacions. Criteris de 

projecte. Codis. Tipus d’aïlladors. Suports de goma. RB, LRB, HDRB. Durabilitat. Dispositius 

de fricció; superfícies planes i corbes. Altres aïlladors. Amortiment suplementari. Aplicacions 

a edificis i ponts. Altres aplicacions. Aïllament 3D. Comportament sísmic observat d’edificis 

aïllats. Aplicacions al condicionament sísmic. Exemples de projecte. 

 Dissipadors  d’Energia.  Criteris  de  projecte.  Eficiència.  Codis.  Aplicacions.  Tipus  de 

dissipadors. Dispositius de histèresi. Barres de vinclament restringit. Murs d’acer. Dispositius 

de  fricció.  Dispositius  viscosos  i  viscoelàstics. Murs  VD.  Ús  de  SMA.  Altres  dissipadors. 
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Aplicacions  a  edificis  i  ponts.  Altres  aplicacions.  Aplicacions  al  condicionament  sísmic. 

Exemples de projecte 

 Amortidors de Massa. Amortidors de massa sintonitzada. Criteris de projecte. Eficiència. 

Codis.  Amortidors  actius  i  semi‐actius.  Amortidors  de  impactes.  Amortidors  líquids 

sintonitzats.  Amortidors  sintonitzats  de  “xipolleig”  y  amortidors  de  columna  de  líquid. 

Aplicacions a edificis alts,  torres de comunicació  i xemeneies d’acer. Aplicacions a  lloses 

d’edificació i ponts pera vianants y de carretera. 

 Vibracions generades per persones. Característiques del comportament humà. Moviment 

ordinari de persones. Activitats esportives i recreatives. Efectes en estructures d’edificació i 

en passarel∙les de vianants. Risc de ressonància. Influència de la llum. Vibracions a escales. 

Normativa.  Norma  ISO‐26‐31.  Norma  DIN  4150.  Decret  176/2009  de  la  Generalitat  de 

Catalunya.  Instrucció  EHE.  Mesures  correctores.  Ús  d’amortidors  de  massa.  Exemples 

d’aplicació. 

 Vibracions generades per  trànsit  ferroviari. Característiques de  les vibracions generades 

per trànsit ferroviari. Mesures correctores. Ús d’aïllament de base. Exemples d’edificis aïllats 

a Barcelona. Influència en les condicions acústiques.  

 Altres fonts d’excitació. Maquinària vibrant. Trànsit de vehicles. Excitació del vent en edificis 

de gran alçada. Ús d’amortidors de massa. Exemples d’aplicació. 

Investigació. Concepte d’investigació. Aprenentatge, estudi i recerca. Creació de coneixement. 
Sinergia. Grups d'investigació  reconeguts.  Investigació  i desenvolupament  (I+D).  Investigació 
bàsica  i  aplicada.  Projectes  d'investigació.  Cerca  de  finançament;  beques  i  subvencions  de 
projectes.  Administracions  (catalana,  espanyola  i  europea).  Fons  FEDER.  Altres  organismes. 
Elaboració de propostes de projectes. Exemples. Investigació experimental. Models numèrics. 
Gestió d'equips de recerca. Multi‐disciplinarietat. Projectes de recerca grans. Creació i gestió de 
consorcis.  Interessos  confrontats.  Propietat  de  resultats.  Resultats  patentables.  Patents. 
Inventiva. Qualitats d'un  investigador. Tesis doctorals. Relació doctorand‐director. Difusió de 
resultats. Importància. Elaboració d'informes. Publicacions. Classificació de revistes. Congressos 
nacionals i internacionals. Presentacions. Redacció científica. Cerca d'informació. Internet. Bases 
de dades. Revistes científiques i tecnològiques. Estudis de l'estat del coneixement (estat de l'art). 
Recerca en enginyeria sísmica. 
 

Sistema d’avaluació 

L’avaluació es basarà en l’observació contínua del progrés dels alumnes (avaluació continuada) 

i en una valoració global (avaluació final); ambdues avaluacions seran obligatòries. 

L’avaluació  continuada  consistirà  en  proves  improvisades  de  curta  durada  i  en  la  resolució 

d’exercicis a resoldre en grup fora del horari lectiu. 

L’avaluació final consistirà en un examen  individual  i en el desenvolupament d’un projecte o 

treball dut a terme  individualment per cada alumne. El tema del projecte ha de ser proposat 

pels alumnes. 
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LÍNIA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ARQUITECTURA 
 

Evolución de los materiales y productos para construir 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Jaume Avellaneda 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: J. Pagès, L. Fernández 

 
Objectius de l’assignatura 

Además de las competencias básicas, generales y transversales que son propias del master, la 

asignatura EVOLUCIÓN DE LOS MATERIALES Y PRODUCTOS PARA CONSTRUIR se plantea: 

Que el estudiante sea capaz de seleccionar los materiales y productos de construcción para un 

determinado uso de un manera  coherente  y  atendiendo  a  criterios de eficiencia,  aspecto  y 

sostenibilidad. 

Que  el  estudiante  sea  capaz  de  concebir  nuevos  usos  para  materiales  y  productos  de 

construcción ya existentes. 

Que el estudiante sea capaz de diseñar conceptualmente nuevos materiales socialmente útiles 

porque  representan una mejora  real de  la  calidad de  la  construcción o una disminución del 

impacto ambiental que hoy provoca nuestro  sector. El desarrollo del nuevo material podría 

iniciarse en la tesina del master.  

 Continguts de l’assignatura 

La  asignatura  explora  los  límites  tecnológicos  actuales  de  los  materiales  y  productos  de 

construcción atendiendo al impacto ambiental que implica su fabricación así como a al uso que 

se hace de los mismos en la arquitectura. Igualmente pretende hacer un estudio sobre cómo los 

materiales han  ido evolucionando a  lo  largo del  tiempo de modo que difícilmente podemos 

encontrar hoy en día ningún material de los llamados tradicionales que no haya sido actualizado 

mediante la mejora de sus propiedades o de las tecnologías específicas de puesta en obra. La 

exposición de los diferentes temas se hará a partir de la siguiente clasificación de materiales y 

productos:  

Biomateriales; madera aserrada, productos transformados de la madera, residuos agrícolas para 

aislamiento térmico y acústico. 

Biomimicry; cómo se obtienen nuevos materiales y usos de  los mismos a partir de seguir  los 

patrones de la naturaleza. 

Materiales  térmicos;  cómo  han  evolucionado  los  materiales  y  productos  que  resuelven 

eficazmente los retos energéticos    

Materiales  estructurales;  cómo  han  evolucionado  los materiales  y  productos  que  resuelven 

eficazmente los retos estructurales 
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Materiales  translúcidos;  cómo  han  evolucionado  el  vidrio  y  los  materiales  sintéticos 

transparentes y translúcidos 

Materiales  superficiales;  cómo  han  evolucionado  los  materiales  y  productos  que  cubren 

superficies: revestimientos interiores y exteriores, amorfos y conformados 

Sistema d’avaluació 

La práctica tiene asesoramiento permanente por parte del profesor, finalmente el estudiante o 

grupo de estudiantes que la han elaborado la presentan públicamente y se valora 

El seguimiento y actitud del estudiante en el curso se valora a partir de  la asistencia clases y 

actos del curso 

La asimilación de los conceptos básicos se evalúa a partir de un test a final del curso. 

 

Estrategias hacia los edificios de gasto energético 0 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Joan Lluís Fumadó 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: S. Velasco 

Objectius de l’assignatura 

‐ Conocer las herramientas que actualmente exige  la normativa española para la certificación 

energética de los edificios nuevos y de los edificios existentes . 

‐ Hacer un repaso crítico al funcionamiento de los programas de certificación disponibles, con 

sus procedimientos y trucos de utilización, así como también sobre los modos de presentación 

y análisis de los resultados que aportan. 

‐ Comprobar como las estrategias de mejora en el comportamiento energético de los edificios 

quedan reflejadas y en qué medida, en los programas de certificación existentes. 

‐  Disponer de un recetario de estrategias  destinadas a lograr edificios de gasto cero, mediante 

la aplicación conjunta de medios pasivos, activos y de control , optimizados; a complementar 

con sistemas basados en energías renovables. 

Continguts de l’assignatura 

A partir del concepto de consumo casi nulo, al cual hacen referencia las directrices europeas, se 

abordarán los requisitos mínimos de eficiencia energética de los edificios y de sus elementos, 

de modo que alcancen el equilibrio óptimo entre inversiones y costes energéticos ahorrados a 

lo largo del ciclo de vida de los edificios. 

Es decir, a partir del uso  racional de  la energía necesaria para  la utilización de  los edificios, 

reducir a límites sostenibles su consumo, al mismo tiempo que se logra que una parte de este 

consumo proceda de fuentes renovables, todo ello como consecuencia de haber establecido y 

evaluado las características de su proyecto, construcción, uso y mantenimiento. 
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Para ello se considerará tanto la envolvente del edificio como sus instalaciones técnicas (equipos 

destinados a ventilación, calefacción, refrigeración, calentamiento de agua, iluminación y otros 

componentes  mecánicos  consumidores  de  energía),  sin  olvidar  los  sistemas  de  control  y 

regulación de ambos. 

Sistema d’avaluació 

Se realizará una evaluación continuada en la que los alumnos realizarán: 

Trabajos e informes y pruebas e informes de trabajos experimentales que representaran el 40% 

sobre el total del curso (20% + 20%). 

Pruebas sobre resolución de problemas que comportaran un 30% sobre el total. 

Proyectos que en su conjunto comportaran el 30% restante de la nota final. 

 

Paisaje sonoro y acústica arquitectónica avanzada 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Francesc Daumal 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: A. Muros, A. Casas 

Objectius de l’assignatura 

El objetivo es la adquisición de las competencias básicas y generales así como las competencfias 

específicas siguientes: 

. Capacidad para  aplicar  recursos para el  análisis  crítico del progreso de  la  tecnología de  la 

arquitectura en nuevos materiales, técnicas y sistemas de construcción, y de acondicionamiento 

ambiental 

.  Conocimiento  adecuado  en  el  ámbito  de  la  innovación  tecnológica,  en  particular  en  la 

construcción  sostenible,  en  la  industrialización  de  la  construcción,  en  los  sistemas  de 

acondicionamiento ambiental de los edificio, y en las técnicas digitales de diseño y producción 

material 

. Capacidad para poner en práctica los nuevos conocimientos en el ámbito de la investigación y 

del ejercicio profesional de la tecnología arquitectónica avanzada 

Continguts de l’assignatura 

Contenidos para capacitar al alumno en la realización del análisis de las interacciones existentes, 

o por diseñar, entre la acústica y los espacios, tanto interiores como exteriores, en los que se 

desarrolla la arquitectura y la ciudad. 

Conocimientos avanzados sobre el lenguaje sonoro, representación, modelado, virtualización y 

auralización del paisaje sonoro en la arquitectura, el ambiente urbano, y el territorio. 
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Sistema d’avaluació 

Se realizará el análisis y la crítica de una realización de paisaje sonoro de carácter experimental, 

y una aportación de diseño concreto en un caso de estudio. 

Finalmente se evaluará un proyecto combinado propuesto por el estudiante. 

 

Técnicas y sistemas de construcción industrializada 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Josep Ignasi de Llorens 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: J.M. González, O. Pons, E. Pujades 

Objectius de l’assignatura 

Las  clases  de  teoría,  el  análisis  de  casos,  las  visitas,  las  discusiones  y  los  ejercicios  que  se 

desarrollarán en el aula tienen por objetivo que el estudiante ejercite las habilidades técnicas y 

adquiera los conocimientos necesarios para ser capaz de: 

‐ analizar críticamente casos relevantes de aplicación y desarrollo de técnicas y sistemas de la   

construcción industrializada, 

‐ establecer las características técnicas singulares de este tipo de construcción, 

‐  resolver  los  problema  específicos  del  diseño  y  proyecto  de  los  elementos  constructivos   

correspondientes, 

‐ determinar los procesos de ejecución y de montaje derivados de estas técnicas y sistemas   de 

construcción y 

‐ conocer las relaciones técnico‐ económicas específicas 

Continguts de l’assignatura 

PRIMERA PARTE: Características técnicas de la construcción industrializada 

Conceptos, principios y características de la construcción industrializada 

Clasificación de las técnicas y de los procesos de construcción 

Relaciones entre sistemas constructivos y tipos edificatorios 

SEGUNDA PARTE: Técnicas y procesos de construcción 

Montaje de sistemas industrializados de madera y chapa metálica 

Prefabricación de grandes componentes: cimentaciones, estructuras aporticadas, paneles y 

módulos tridimensionales 

Factorías móviles de producción de componentes a pie de obra: los grandes  

Encofrados 

TERCERA PARTE: Sistemas constructivos 
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De la obra gruesa; en seco y húmedos 

De la envolvente exterior: ligeros y pesados 

De partición interior 

De las instalaciones 

De módulos tridimensionales 

Sistema d’avaluació 

La  evaluación  continuada  se  basará  en  las  actividades  realizadas  en  clase,  las  visitas 

programadas, los trabajos en grupo e individual así como la asistencia presencial. 

Para  los alumnos que deseen mejorar  la evaluación continua total obtenida, o que no hayan 

asistido a un mínimo del 80% de las clases, se realizará una prueba final. 

 

Envolventes exteriores integradas 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Cristina Pardal 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: I. Paricio, E. Corbat 

Objectius de l’assignatura 

Dotar  al  estudiante  de  capacidad  para  abordar  el  proyecto  de  las  envolventes  del  edificio 

tomando en consideración todos aquellos aspectos que inciden en su concepción y entendiendo 

su papel fundamental en la definición de los espacios que delimitan. 

Continguts de l’assignatura 

El diseño de la envolvente reúne aspectos formales fundamentales en la definición de la 

imagen del edificio a la vez que cuestiones funcionales que condicionan el nivel de confort 

interior.  

Cada vez más las envolventes integran mecanismos tanto activos como pasivos de gestión de 

las energías que las convierten en artefactos complejos de control ambiental. 

En este sentido, el estudio de las envolventes debe ser integral, es decir, plantear tanto las 

cuestiones mecánico‐constructivas como las energéticas y lógicamente todas aquellas 

vinculadas con la eficiencia en la gestión de los recursos disponibles. 

Por otra parte, la complejidad creciente de los sistemas de envolvente lleva a pensar cada vez 

más en su producción en taller bajo rigurosos controles de calidad limitando los trabajos en 

obra a meras operaciones de montaje.  

Temas: 

‐ El confort y la sensualidad – condicionados por la gestión de los filtros que permiten 
controlar el intercambio energético interior exterior, las relaciones visuales, la 
privacidad,…  
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‐ La funcionalidad – aspectos prácticos que facilitan la interacción del usuario con la 
envolvente 

‐ El equipamiento ‐ incorporación de mecanismos tanto activos como pasivos con usos 
diversos, el más común el control energético 

‐ La imagen – entender el papel relevante de las envolventes en la definición del 
carácter de la ciudad 

‐ Las posibilidades que ofrecen las técnicas y sistemas constructivos actuales 
‐ Los procesos de fabricación y montaje y su repercusión en los sistemas 

 

Sistema d’avaluació 

En  la evaluación continuada se valorará principalmente el desarrollo del  trabajo de curso,  la 

implicación del alumno, su actitud crítica y propositiva.  El curso está organizado alrededor del 

trabajo práctico que guiará las sesiones teóricas por lo que es esté primero el hilo conductor del 

curso y el que toma más peso en la nota final. 

La evaluación final añade al trabajo práctico la valoración de unos ejercicios individuales. 

 

Iluminación arquitectónica y paisajística avanzada 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Adrià Muros 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: E. Crespo, G. Alvira 

Objectius de l’assignatura 

El alumno adquirirá en las clases de teoría, en el análisis de casos, en las visitas, en las 

discusiones y en los ejercicios que se desarrollarán en el aula los conocimientos, las habilidades 

técnicas y las metodologías de trabajo para ser competente en: 

‐ Entender la tecnología de la luz artificial en todos sus aspectos y saber integrar los conceptos 

lumínicos y de diseño arquitectónico y paisajístico en la fase de proyecto. 

‐ Aplicar los productos más avanzados en iluminación artificial para el desarrollo de proyectos 

de iluminación artificial interior y exterior. 

‐ Adquirir la capacidad crítica y de análisis para desarrollar proyectos lumínicos con un 

avanzado rigor, fruto del conocimiento del papel definidor de la luz en el espacio interior. 

‐ Proponer y desarrollar proyectos lumínicos dirigidos a obtener consumos energéticos 

altamente reducidos y sostenibles. 

‐Adquirir las habilidades y conocimientos para dialogar con el sector tecnológico de la 

iluminación.   

Continguts de l’assignatura 

Conocimiento de la tecnología más avanzada del sector de la iluminación artificial y de las 

estrategias de diseño de iluminación en el entorno arquitectónico y del paisaje urbano. 
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Conocimiento para el análisis descriptivo de los procedimientos dirigidos a potenciar la 

relación formal entre el espacio arquitectónico y la iluminación artificial. 

Conocimiento técnico y análisis crítico de las soluciones tecnológicas aplicables desde el punto 

de vista de la reducción de consumos energéticos, la durabilidad y la sostenibilidad durante el 

ciclo de vida de las instalaciones lumínicas.  

Conocimiento y capacidad para incorporar los más avanzados procedimientos de expresión 

gráfica en la descripción de las propuestas lumínicas tanto a nivel urbano como a nivel 

arquitectónico exterior e interior. 

Sistema d’avaluació 

Evaluación continuada: 

Los alumnos realizarán diferentes ejercicios en classe que representaran el 30% de la nota 

global del curso. Realizarán un trabajo individual a lo largo del curso que serà objeto de una 

presentación pública final que representarà el 10% de la nota global.  

El Trabajo tendrá un valor de 60% de la nota global del curso. 

 

Proyecto y fabricación digital en arquitectura 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Ramón Sastre 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: Oriol Pons 

Objectius de l’assignatura 

El objetivo de esta asignatura es que el estudiante adquiera los conocimientos teóricos de lo que 

es el diseño paramétrico y una cierta práctica en la creación de algoritmos necesarios para este 

diseño y, posteriormente, la experiencia en el manejo y los resultados de utilizar maquinaria de 

control numérico. 

Todo ello se realizará con la visión de dotar al estudiante de unas herramientas nuevas de diseño 

arquitectónico que pueda aplicar en sus proyectos. 

CB6  Poseer  y  comprender  conocimientos  que  aporten  una  base  u  oportunidad  de  ser 

originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación 

CB7  Que  los  estudiantes  sepan  aplicar  los  conocimientos  adquiridos  y  su  capacidad  de 

resolución de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios 

(o multidisciplinares) relacionados con su área de estudio 

CG11  Investigar, innovar y especializarse para interpretar la actualidad y su transcendencia en 

el campo de la arquitectura, el urbanismo, la tecnología, la teoría y la historia desde un punto 

de vista transversal 
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CG12  Adquirir los conocimientos más avanzados en el ámbito de la arquitectura, el urbanismo, 

la tecnología, la teoría y la historia desarrollados a nivel local y ponerlos en relación al contexto 

internacional 

CG13  Saber  aplicar  las  metodologías  básicas  de  investigación  para  la  innovación  y  la 

especialización en el ámbito de la arquitectura  

CT1  EMPRENDIMIENTO E INNOVACIÓN: Conocer y entender la organización de una empresa 

y  las  ciencias que definen  su  actividad;  capacidad para entender  las normas  laborales  y  las 

relaciones  entre  la  planificación,  las  estrategias  industriales  y  comerciales,  la  calidad  y  el 

beneficio 

CT2  SOSTENIBILIDAD Y COMPROMISO SOCIAL: Conocer y comprender la complejidad de los 

fenómenos económicos y sociales típicos de la sociedad del bienestar; capacidad para relacionar 

el bienestar con la globalización y la sostenibilidad; habilidad para utilizar de forma equilibrada 

y compatible la técnica, la tecnología, la economía y la sostenibilidad 

CT6  USO  SOLVENTE  DE  LOS  RECURSOS  DE  INFORMACIÓN:  Gestionar  la  adquisición,  la 

estructuración,  el  análisis  y  la  visualización  de  datos  e  información  en  el  ámbito  de  la 

especialidad y valorar de forma crítica los resultados de esta gestión 

CE17  Capacidad  para  intervenir  en  la  toma  de  decisiones  en  la  gestación  de  proyectos 

complejos 

CE18  Capacidad para concebir y realizar proyectos de arquitectura aplicando los fundamentos 

teóricos avanzados del proyecto 

CE33  Capacidad para aplicar recursos para el análisis crítico del progreso de la tecnología de 

la  arquitectura  en  nuevos  materiales,  técnicas  y  sistemas  de  construcción,  y  de 

acondicionamiento ambiental 

CE34  Conocimiento adecuado en el ámbito de la innovación tecnológica, en particular en la 

construcción  sostenible,  en  la  industrialización  de  la  construcción,  en  los  sistemas  de 

acondicionamiento ambiental de los edificio, y en las técnicas digitales de diseño y producción 

material 

CE35  Capacidad  para  poner  en  práctica  los  nuevos  conocimientos  en  el  ámbito  de  la 

investigación y del ejercicio profesional de la tecnología arquitectónica avanzada 

Capacidad  de  diseñar  y  dirigir  la  fabricación  de  elementos  arquitectónicos  basados  en  la 

aplicación del diseño paramétrico. 

La  capacidad de uso de un determinado  software paramétrico no garantiza  la  capacidad de 

diseñar  elementos  arquitectónicos  que  aprovechen  las  ventajas  de  dicho  diseño  ni  que 

fomenten una arquitectura más sostenible. 

Continguts de l’assignatura 

Conceptos de parametría. 

Breve resume histórico de la arquitectura paramétrica. 

Conocimiento de algún software de diseño paramétrico. 

(Recomendado Rhino‐Grasshopper) 

Maquinaria de fabricación digital. 

Diseño paramétrico. 
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Sistema d’avaluació 

Los alumnos realizarán diferentes tareas: 

De cada sesión teórica se derivará una pequeña práctica (ejercicios prácticos individuales, 20%) 

que  los  alumnos  realizarán  de  forma  individual.  Al mismo  tiempo  y  de  forma  continuada 

realizarán un proyecto (evaluación de proyectos, 50%) donde desarrollarán lo aprendido en la 

teoría y finalmente, en función de las disponibilidades de hardware, construirán piezas de sus 

proyectos (pruebas e informes de trabajos experimentales, 30%). 

 

Advanced technology for the construction of interior space in architecture 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Joan Lluís Zamora 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: O. Montaner, M. Adroer 

Objectius de l’assignatura 

1. Advanced knowledge of the technical, formal and informal demands, which currently pose 
the interior spaces of architecture. 

2. Understanding of advanced process implementing own construction work and 
refurbishment of the interior architecture 

3. Understanding phenomena advanced aging behavior and actual construction elements 
and conditioning the interior space of architecture 

4. Critical knowledge of new construction technologies and packaging that can be applied 
soon in the projects of interior architecture. 

5. Training to address its technical innovation and product development, applied to interior 
architecture 

 

Continguts de l’assignatura 

1. Diachronic  evolution  of  architectural  interior  space  technology,  recognizing  vectors 
evolution. 

2. Descriptive  analysis  of  the  advanced  technical  requirements  that  currently  exist  in  the 
paving and screeds: recognition in real buildings in operation 

3. Descriptive analysis of the new techniques that are currently applied on floors and screeds: 
recognition by benchmarking 

4. Descriptive analysis of commissioning new work processes currently applied on floors and 
screeds: recognition in real works 

5. Descriptive analysis of the advanced technical requirements that currently exist in the walls 
and interior partitions: recognition in real buildings in operation 

6. Descriptive analysis of the new techniques that are currently applied on interior walls and 
partitions: recognition by benchmarking 

7. Descriptive  analysis of  commissioning  new work processes  currently  applied on  interior 
walls and partitions: recognition in real works 

8. Descriptive  analysis  of  the  advanced  technical  requirements  that  currently  exist  in 
suspended ceilings: recognition in real buildings in operation 
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9. Descriptive analysis of new  techniques  currently applied  in  false  ceilings:  recognition by 
benchmarking 

10. Descriptive analysis of commissioning new work processes currently applied in false ceilings: 
recognition in real works 

11. Detection current development opportunities in architectural innovation applied indoors 
12. Development of proposals for innovation and comparative assessment of their suitability 
13. Preparation and publication of communication supports innovation proposals 
14. Technical innovation proposals before juries and specialized audiences 
 

Sistema d’avaluació 

For each evaluation system: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evaluation system  %weigt min.  %weight 

max. 

Level of novelty of the 

proposals and reports filed 

20  30 

Level of rigor of the 

proposals and reports filed 

20  30 

Level of communication of 

the proposals and reports 

filed 

20  30 

Level of participation in the 

activities of the subject 

40  10 
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LÍNIA INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ARQUITECTURA 
 

Técnicas de intervención en la rehabilitación y restauración arquitectónica: condiciones de 

habitabilidad 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  César Díaz, Pere Santamaría 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: J.Ll. Fumadó, C. Cornadó, A. Ramos, J. Rosell, A. 

De Mesa, J. Regot, P. Major 

Objectius de l’assignatura 

L’estudiantat adquirirà les competències següents: 

Bàsiques: CB6, CB7, CB9, CB10 

Generals: CG11,CG12, CG13 

Transversals: CT5,CT6 

Específiques: CE37, CE38 

 

Pel que fa a l’aprenentatge, l’assignatura dotarà de capacitat per a aplicar recursos metodològics 

aptes per  a la recerca en els àmbits propis de la teoria i la praxis de la intervenció en els edificis 

i conjunts patrimonials i en el parc edificat en general, en relació a les exigències d’habitabilitat, 

tot  i  aprofundint  en  els  coneixements  i  aptituds  referits  als  recursos per  a  la diagnosi  i  les 

tècniques  específiques  per  a  projectar  i  dirigir  intervencions  de  rehabilitació  o  restauració 

d’edificis. 

Continguts de l’assignatura 

La millora de les condicions d’habitabilitat en el context actual de la restauració i la rehabilitació 

d’edificis: marc normatiu i recomanacions per a l’adopció dels criteris d’intervenció. 

Recursos per a la representació gràfica de l’edificació existent. 

Recursos per a la caracterització i la diagnosi dels materials i elements constructius 

Rehabilitació energètica: aspectes específics  

Rehabilitació acústica: aspectes específics 

Rehabilitació de  les  instal∙lacions adequació normativa  i millora d eles  instal∙lacions d’aigua, 

llum, electricitat i d’altres 

Restauració i Rehabilitació de façanes i cobertes històriques 

Restauració i Rehabilitació de façanes i cobertes  modernes 

Rehabilitació funcional: re‐estructuracions interiors i canvis d’ús. 

Rehabilitació funcional: millora de les condicions d’accessibilitat 
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Sistema d’avaluació 

El sistema d’avaluació continuada es  fonamentarà prioritàriament en  la valoració de  treballs 

realitzats en  grup  i  complementàriament en  les exposicions públiques  i orals en  classe  i en 

exercicis pràctics individuals, en proporció variable en funció del nombre d’assistents 

 

Técnicas de intervención en la rehabilitación y restauración arquitectónica: condiciones de 

seguridad 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Cóssima Cornadó, Javier Sanz 

Altre professorat que  imparteix  l’assignatura:  J.L. González, B. Onecha, M. Seguí, C. Díaz, J.R. 

Rosell, J. Montón, P. Santamaría, A. Albareda, E. Redondo, G. Santana, L. Giménez 

Objectius de l’assignatura 

L’estudiantat adquirirà les competències següents: 

Bàsiques: CB6, CB7, CB9, CB10 

Generals: CG11,CG12, CG13 

Transversals: CT5,CT6 

Específiques: CE37, CE38 

 

Pel que fa a l’aprenentatge, l’assignatura dotarà de capacitat per a aplicar recursos metodològics 

aptes per  a la recerca en els àmbits propis de la teoria i la praxis de la intervenció en els edificis 

i conjunts patrimonials i en el parc edificat en general, DES DE LES EXIGÈNCIES DE LA SEGURETAT 

ESTRUCTURAL  I DAVANT  INCENDIS,   tot  i aprofundint en els coneixements  i aptituds referits als 

recursos per a la diagnosi i les tècniques específiques per a projectar i dirigir intervencions de 

rehabilitació o restauració d’edificis 

Objectius de l’assignatura 

La millora  de  les  condicions  de  seguretat  estructural  i  incendis  en  el  context  actual  de  la 

restauració  i  la  rehabilitació  d’edificis: marc  normatiu  i  recomanacions  per  a  l’adopció  dels 

criteris d’intervenció. 

Recursos per a la representació gràfica de l’edificació existent i el seu estat 

Recursos per a la caracterització i la diagnosi dels materials i elements constructius 

L’estàtica gràfica com a mètode d’anàlisi estructural d’arcs, voltes i cúpules 

Intervencions de reforç d’arcs i voltes i cúpules 

Intervencions de reforç en cobertes 

Intervencions a les fonamentacions. Recalçats.  

La prevenció anti‐sísmica a la restauració 

La protecció contra incendis a la restauració  
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Restauració i Rehabilitació de façanes i cobertes històriques i modernes 

Sistema d’avaluació 

El sistema d’avaluació continuada es  fonamentarà prioritàriament en  la valoració de  treballs 

realitzats en  grup  i  complementàriament en  les exposicions públiques  i orals en  classe  i en 

exercicis pràctics individuals, en proporció variable en funció del nombre d’assistents. 

 

Construcción histórica patrimonial 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Belén Onecha 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: J.L. González, J. Saéz, J. Rosell, R. Graus 

Objectius de l’assignatura 

BÀSIQUES:  CB6, CB7, CB10 

GENERALS:  CG11 

TRANSVERSALS:  CT6 

ESPECÍFIQUES:   CE36,CE38 

 

El  resultat de  l’aprenentatge serà el coneixement  i  la comprensió de  la construcció històrica 

patrimonial ja que un i altre són fonamentals al llarg de tota l’activitat de l’exercici professional 

de  la  restauració  o  rehabilitació.  Entre moltes  altres  qüestions,  perquè  són  la  clau  del  pla 

d’estudis previs constructius per caracteritzar, avaluar i valorar l’edifici, i perquè són la clau del 

projecte per a no caure en un error perfectament tipificat: aplicar als edificis històrics solucions 

pròpies d’obra nova del segle XX, radicalment incompatibles amb la seva essència. 

Continguts de l’assignatura 

Els elements clau de la construcció històrica 

Elements només amb compressions. Els fonaments i el terreny. Murs, columnes, parets i envans. 

Arquitraus, llindes, arcs, voltes i cúpules. 

Les seves fàbriques: de carreus, de maçoneria, de tàpia, de maó, de rosca, tabicada 

Les seves superfícies: aplacats, estucs, veladures i altres revestiments 

Els seus materials: pedra, maó, fang, morter, calç, guix. 

Elements amb traccions. Jàsseres, forjats, tirants, i armadures de coberta 

Peus drets i entramats verticals. Els seus materials: fusta, ferro, fosa, acer. 

Els tractats històrics com documents per comprendre 

Els seus autors es poden considerar testimonis directes de com es construïa o com s’havia de 

construir en  l’etapa històrica a què van pertànyer. No obstant això, no tots,  inclosos els més 

famosos, van ser bons constructors o bons comunicadors. És imprescindible distingir entre els 

realment útils. A aquest efecte, cal estudiar: 
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L’escola teoricista: Vitruvi, Perrault i Rondelet. 

L’escola realista: Alberti, Fra Llorenç, Lodoli, Patte, Durand, Viollet. 

La generació de l’espai arquitectònic 

En aquest  capítol es  considera un moment essencial del procés de  creació de  l’arquitectura 

històrica: el que estableix  la relació entre  l’espai arquitectònic  i el conjunt d’elements que fa 

possible la seva existència enfront del seu primer enemic, l’embat gravitatori. Els tipus espacials 

fonamentals l’il∙lustren. 

Petits i oberts. La llum i les matemàtiques. Grècia i Roma. Un parèntesi. La tornada a Roma. Els 

segles XIX i XX: l’adéu a Roma. Gaudí i els seus pòrtics i columnates 

Petits, tancats i superposats. Superposicions normals i màximes 

Grans  i allargats. Grans  llums transversals. L’excepció romana. Sistemes per a  la nau cristiana 

occidental. Gaudí i la seva nau allargada. 

Grans i centrats. La gran llum centre simètrica. Sistemes per a la nau cristiana oriental. Cúpules 

i cimboris per al creuer cristià occidental. Cúpules occidentals sense creuer. Gaudí  i  les seves 

esglésies‐cimbori 

Sistema d’avaluació 

El sistema d’avaluació continuada es  fonamentarà prioritàriament en  la valoració de  treballs 

realitzats en  grup  i  complementàriament en  les exposicions públiques  i orals en  classe  i en 

exercicis pràctics individuals, en proporció variable en funció del nombre d’assistents. 

 

Proyectos de rehabilitación y restauración arquitectónica 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Cèsar Díaz, José Luis González 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: C. Cornadó, B. Onecha, P.J. Ravetllat, M. Costa 

Objectius de l’assignatura 

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 

edificatòries 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.  

Continguts de l’assignatura 

Desenvolupament  d’uns  temes  de  treball  proposats  per  l’equip  docent  de  l’assignatura,  a  on  s’aplicaran  els 

procediments metodològics i d’intervenció. 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 184 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



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. 

Sistema d’avaluació 

El sistema d’avaluació continuada es  fonamentarà prioritàriament en  la valoració de  treballs 

realitzats en  grup  i  complementàriament en  les exposicions públiques  i orals en  classe  i en 

exercicis pràctics individuals, en proporció variable en funció del nombre d’assistents 

 

Rehabilitación de grandes conjuntos residenciales y áreas industriales 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 – Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Pere Joan Ravetllat, Cèsar Díaz 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: A. Linares, M. Gallego, R. Gumà 

Objectius de l’assignatura 

Básicas:   CB6, CB7, CB8, CB9 

Generales:    CG11, CG12, CG13 

Transversales:   CT2, CT6 

Específicas:   CE2, CE4 

 

L’assignatura es planteja una aproximació metodològica a dues casuístiques de perfil  i escala 

diverses vinculades per la conveniència d’intervenció rehabilitadora integral a curt i mig termini. 

Per una banda, es tracta la problemàtica dels grans conjunts residencials construïts durant els 

anys de fort creixement en alguns entorns metropolitans (1950‐1975) objecte avui en dia de 

fortes  in  adequacions  en  l’ordre  social,  en  l’espai  públic  i  en  les  condicions  funcionals  i 

energètiques dels edificis. D’altra banda, es tracta també de  l’específica situació de  les àrees 

industrials històriques o obsoletes, amb requeriments de reforma, transformació o adequació a 

noves funcions. 

Continguts de l’assignatura 

La rehabilitació de grans conjunts residencials a Europa, Espanya i Àrea metropolitana de Barcelona. Un estat de la 

qüestió 

La  rehabilitació  d’àrees  industrials  històriques  a.  Una  visió  diacrònica  de  conjunt.  Valors 

patrimonials i canvis d’ús 

La rehabilitació d’àrees industrials modernes a Catalunya. Anàlisi de la problemàtica del’ estat 

actual. Requeriments d’adequació i reconversió 

Aproximació i anàlisi de casos concrets d’intervencions a grans conjunts residencials.  

Aproximació i anàlisi de casos concrets d’intervenció a edificis i àrees industrials històriques 

Aproximació i anàlisi de casos concrets d’intervenció a àrees industrials modernes 
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Sistema d’avaluació 

El sistema d’avaluació continuada es  fonamentarà prioritàriament en  la valoració de  treballs 

realitzats en  grup  i  complementàriament en  les exposicions públiques  i orals en  classe  i en 

exercicis pràctics individuals, en proporció variable en funció del nombre d’assistents. 
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LÍNIA CONTEMPORARY PROJECT 
 

All scales of the project 
Unitat(s) que la imparteixen: 735 – Projectes Arquitectònics 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  Eduard Bru 

Objectius de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Continguts de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Sistema d’avaluació 

Informació no facilitada 

Architectural project and thought 
Unitat(s) que la imparteixen: 703 – Composició Arquitectònica 

ECTS: 5   Semestre: 1   Optativa 

Professorat responsable:  J.M. Montaner 

Objectius de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Continguts de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Sistema d’avaluació 

Informació no facilitada 

Reshaping the city by the public space 
Unitat(s) que la imparteixen: 740 – Urbanisme i Ordenació del Territori 

ECTS: 5   Semestre: 1  Optativa 

Professorat responsable:  Miquel Corominas 

Objectius de l’assignatura 

This course aims to show the value of public space in the renovation project of the city. 

The  public  space  is  the  social  and  functional  space  par  excellence  of  the  city.  The  streets, 

squares, gardens and parks give structure to buildings, facilities and equipment’s of the city. The 

image of the city is, in most cases, the image of its public space. 

The city project layout incorporates the city public spaces, but when the initial offer is low or in 
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highly dense areas of the urban fabric, a greater allocation of public spaces is required. In other 

cases it is necessary to improve or adapt the existing public space to new social and functional 

needs. 

The course uses the city of Barcelona and its growth forms as reference. The object of study are 

the public space projects in the city between 1981 and 2011. It is a set of very significant projects 

about public space in general, published and internationally awarded. The recent renown of the 

city, from both professional and academics points of view, is mainly due to these interventions. 

A comprehensive set of  institutional publications  includes the projects done  in this period of 

time. This is a set of equity value projects, although 25 more years may still be needed for people 

to appreciate them enough. 

The main objective of the course is that students, analyze, visit, understand these public spaces 

recently developed in Barcelona and project or amend a specific space of the city. 

Continguts de l’assignatura 

The public space in the reform of the city of Barcelona 1981_2011 

0. Introduction to the public spaces of Barcelona 1981_2011 (Class 1) 

1. Birth and evolution of the city of Barcelona. The forms of urban growth (1) 

2. The public space in the city (2 i 3) 

3. The elements of the project of public space (4) 

4. New public space in the forms of urban growth 

a. The old town (5 + Visit 1) 

b. “L’Eixample” (6 + V2) 

c. Suburban growth (7 + V3) 

d. Urban layouts (8 + V3) 

e. Housing states (9 + V4) 

f. The informal grown (9) 

5. The large‐scale intervention in the city (10 + V5) 

a. Harbour reform 

b. Barcelona opens the waterfront. 

c. “Rondas” of Barcelona (11 + V6) 

d. The wide open spaces of the city (12) 

e. The space of large infrastructure (13 + V7) 

f. The interstices (13) 

g. Redevelopment boulevards 

h. The recovery of rivers 

i. Recovery beaches 

j. Recovery landfills 

k. Recovery quarries 

6. From the city to the metropolis 

 

Sistema d’avaluació 

The student will conduct a course notebook with notes on classes and visits made. Assistance 

and synthesis capacity will be assessed. 
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Also perform a basic project management on a new public space or reforming an existing one, 

which will assess their design skills. 

Contemporary architectural issues 
Unitat(s) que la imparteixen: 703 – Composició Arquitectònica, 735 – Projectes Arquitectònics 

ECTS: 5   Semestre: 1 i 2  Optativa 

Professorat responsable:  Ricardo Devesa, Eduard Bru, Jaume Valor 

Objectius de l’assignatura 

The course aim  is  to establish some methodological and  theoretical principles to sustain  the 

academic  research production  generated  from database of  the Mies  van der Rohe Award  : 

European Union Prize for Contemporary Architecture. 

The academic aims are: 

1.  To  know  the  complexity  of  the  different  phases  of  the  whole  process  of  an  academic 

investigation. 

2. To analyze critically projects, buildings, texts and any other documents. 

3. To develop analytical judgments and reasons of value during the investigations. 

4. To improve the writing of academic texts. 

5. To know how to extract a few theoretical principles as a conclusion in any kind of research. 

 

The transverse competences that the students have to achieve: 

1. To promote critical thought. 

2. To develop skills by means of written, oral and graphical communication. 

3.  To  obtain  an  aptitude  to  find  out  and  manipulate  all  kind  of  documentation  for  an 

investigation: bibliographical, visual and audio‐visual.  

 

Continguts de l’assignatura 

The structure of the course is organized in three parts delivered in a sequential order, to enable 

students to find guidance, as well as theoretical and instrumental tools, to complete their master 

research. 

This  course will  explore  as well  the  basic  elements  of  any  investigation  by means  of  three 

different, but complementary, approximations: the methodological steps and tools to develop 

it, the exemplary researches done by other relevant authors, and the mentoring of their own 

thesis by the professor of the course as well as other professor of the MBArch and the Director 

of the Fundació Mies van der Rohe, along with Coordinator of the Mies van der Rohe Award : 

European Union Prize for Contemporary Architecture, and some other invited researchers. 

The program will consist on three kinds of activities during the course: 

1/ Master Lessons about how do research working; by Ricardo Devesa. 

2/ Lectures as exemplify some of the best investigations given by external researchers. 

3/ Mentoring program for think and develope the master research of each student, followed by 

the directors of the course and some gest from the Mies van der Rohe Award as well as from 

MBArch. 
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The  contents of each part will be  coordinated  in order  to  the  students  could  receive  first a 

methodological frame, later an example of different protagonists of European Union Prize for 

Contemporary Architecture, and some other invited researchers or professors, and finally, the 

students will be  able  to  expose,  correct  and  improve  their personal  research during  all  the 

course. In addition, some external lectures to be hold as well, will be suggested to attentand. 

The master lessons will be organized as follow: 

1. How to choose your topic: Aims of any kind of investigation. 

2. Research methodologies. 

3. Database where compile documents I. 

4. How to read critically. 

5. How to analyses and evaluate architecture objects. 

6. Writing and telling. 

7. Communicating, editing and disseminating the research. 

 

The lectures will done by experts on these five frameworks: 

1. Cultural and political 

2. Urban and planning 

3. Territorial 

4. Architectural 

5. Mies van der Rohe Award : European Union Prize for Contemporary Architecture 

 

Sistema d’avaluació 

Public presentation on classroom: Advances on the researches will be valued, as well as the oral, 

graphical and written communication. 

 

The final research work will be valued by its relevancy of the contents, by the relationships find 

out from the analyzed projects and buildings, as well as for the theoretical contribution. 

 

From intimacy to the public space 
Unitat(s) que la imparteixen: 735 – Projectes arquitectònics 

ECTS: 5   Semestre: 2  Optativa 

Professorat responsable:  Josep Bohigas 

Objectius de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Continguts de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Sistema d’avaluació 

Informació no facilitada 
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New representations. New conceptions 
Unitat(s) que la imparteixen: 718 ‐  Expressió Gràfica Arquitectònica I 

ECTS: 5   Semestre: 2  Optativa 

Professorat responsable: Héctor Mendoza 

Objectius de l’assignatura 

The  course aims  to  raise  an analytical  journey  through  the  representation of  contemporary 

architecture focusing on those contributions coming from emerging practices. The architectural 

basis  for  this  course will be  constituted by  the most experimental  trend of  those practices, 

coming from their idea competitions or their very first commissions. The architectural practices 

configuring  the  object  of  study  have  been  highlighted  by  recent  editions  of  the  Emerging 

Architecture Awards,  such  as  the  Emerging Architect  ‐Mies  van  der Rohe Award:  European 

Union Prize for Contemporary Architecture, the  Iakov Chernikov Prize  ICIF, and the Emerging 

Voices of The Architecture League NY, among others.  

‐Students will develop a critical vision towards “the new”. Collectively and individually, students 

will  set  their  analysis  criteria and  categories  in order  to differentiate  stylistic,  technical  and 

technological interpretations from those proposals with capacity for renewal and impact in the 

way of creating new spatialities.  

‐ Students will continue developing their research skills, getting access not only to bibliography 

but also to firsthand sources, new or unpublished materials from graphic archives or interviews. 

‐Students will develop skills of oral and written communication, and mainly improve their ways 

of representing architecture ideas graphically. Students will explore new and traditional means 

of graphic representation, from hand drawing to fab‐lab; with the main goal of applying their 

research in a practical way on their respective projects from their Architectural Design studios. 

Continguts de l’assignatura 

The course will have a theoretical component  in order to guide student research and design 

analysis; as well as a practical component that will be reflected in individual and group projects 

related to the architectural design studio.  

 

The course is organized in three non‐sequential parts in order to alternate theory, research and 

practical assignments followed by students presentations and mentoring program: 

‐Seminar Lectures by Hector Mendoza and Special guests like nominees or awarded architects 

from emergent practices. 

‐Mentoring program for developing individual and group assignments (research and practice) 

‐Student presentations of their own research and results. 

 

Seminar Lectures and assignments will be organized in a way that students can start setting up 

their criteria and be guided in order to deepen on the observation of “the new”: 

‐Explorations on  architecture and representation on the second half of XX century 

‐Critical Readings of Emergent practices in Europe 

‐Critical Readings of Emergent practices worldwide 

‐The promptness of digital explorations towards new spatialities 
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‐Artisan versus digital fabrication 

‐FABLab  

‐Competitions: Graphic Discourse and the representation of a new concept. 

‐Physical models as abstract constructions 

 

Guest Lecturers will deepen on 

‐Representations of the new  

‐New graphic techniques 

‐Design tools and parametric design 

‐Representation strategies in competitions 

‐Recent works of their own emergent practice 

 

Sistema d’avaluació 

‐Students will present their proposals of research on the topic related to an emerging practice 

idea, project, territory, technique, etc, in the format of an abstract (a text of 500‐1000 words) 

‐Students will have a public presentation of their research development in which they will come 

out with a proposal of their own subject for the individual assignment. The final assignment will 

be supported by their research and will be due  in the format of a physical model, a 1:1 scale 

(partial) prototype, a video, an animation, an essay, a poster, an installation, a performance or 

an experimental representation yet to be defined.  

The final practical assignment will be valued by its relevancy of the contents, by its theoretical 

background,  by  the  relationships between  the  representation  and  the  spatial  idea,  and  the 

transversal implementation at their own architectural design studios. 

 

Materiality and project 
Unitat(s) que la imparteixen: 704 ‐  Construccions Arquitectòniques I 

ECTS: 5   Semestre: 2  Optativa 

Professorat responsable: Jaume Avellaneda, Jordi Pagès 

Objectius de l’assignatura 

This course explores the relationship between the building technology and the project process, 

choosing and analyzing subjects on architecture that are very influenced by technological and 

contemporary concepts. 

More  in‐depth analysis of technology as a design tool as well as his capacity to generate and 

express architecture. 

At  the  end  of  the  course,  the  student must  be  able  to  interrelate  technology  and  project, 

improving his design  skills.  The  student will have  acquired basic  research  knowledge  in  the 

technology and building materials field  

Continguts de l’assignatura 

The subject Materiality and Project studies and analyzes architectonical  issues  influenced by 

building technology and materiality. 
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The following content  will be developed: 

 Low Hard‐ High Soft. Low technology concept understood as the sustainability of the 
materials used and the new design and production tools. 

 The materials and technologies in the contemporary Architecture.  

 The architecture shapes and the “buildability” of them 

 The modern trends of industrial construction; the advanced craftsman, the new tools 
like NCS, the 3D elements off site and the joint of them on site. 

 The skins of the architecture and their performances but also the appearance and their 
capacity of spread emotions 

 The structure like organizer of the architectural spaces. 
 

This course will be explained in several thematic lectures integrating the theory, the practical 

cases and the discussion. In many lectures will take part the principal professors of the course 

but also guest lecturers. One or two visits to interesting buildings of Barcelona will be organized 

Sistema d’avaluació 

The course is organized as a seminar and workshop. A minimum of 80% attendance at classes is 

required  

The students will develop along the semester a research and propositive work which will be 

presented by them in a public exposition. 

 

Urban project. Ideas and praxis 
Unitat(s) que la imparteixen: 740 – Urbanisme i Ordenació del Territori 

ECTS: 5   Semestre: 2   Optativa 

Professorat responsable:  Enric Serra 

Altre professorat que imparteix l’assignatura: M. Ruisánchez, J. Perea 

Objectius de l’assignatura 

The Urban Project is an instrument of mediation between the city and architecture, and at the 

same time constitutes a way of acting and doing research. A projective tool that is different from 

the conventional planning, and that is directed at conceiving projects for operative parts of the 

city, well‐delimited in space and time. 

In  fact,  cities  endure  thanks  to  transformation  of  its  parts.  From  the  distinction  between 

permanent and ephemeral elements of a  specific place,  the urban project  reformulates  the 

architecture of elements and public space in order to generate a new and more efficient urbanity 

characterized by its greater “clarity and emotion”. 

Continguts de l’assignatura 

The course is based on an initial theoretical block in which will be explained the evolution of the 

idea of Urban Project from its inception in France, Italy and Spain, analysing the theoretical and 

practical contributions of different schools. 

The second block, conceived as a seminar, will consist in presenting examples of the work done 

in the Metropolitan Area of Barcelona and in other areas of southern Europe. The analysis of 
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these paradigms and  their  temporal management will qualify  the participant  for  facing next 

points related to the elaboration of an Urban Project:  

- Territorial consequences in a larger scale than the specific area of the original project. 

- Complex character of its content faced with the functional specialization. 

- Willingness to make an architecture close to the material city and implicated with the art 

and science of building. 

- Scale that can be carried out in few years. 

- Important public component in the definition of the collective uses of the program and in 

part of the public investment. 

The workshop  has  the  aim  that  students  develop  an  intermediate  scale Urban  Project  in  a 

possible  field  of  the Metropolitan  Area  of  Barcelona.  The  results  will  have  to  be  cultural 

reinterpretations of urbanity, and a contribution in relation to their spatial, programmatic and 

material attributes. 

Sistema d’avaluació 

 Public presentation on classroom. 

 Advances will be valued, as well as the oral and graphical communication. 

 The final project will be valued by its relevancy on the contents and be the relationship 
with the urban context. 
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TREBALL DE FI DE MÀSTER 

 

Treball de fi de màster 
Unitats  que  la  imparteixen:    703  –  Composició  Arquitectònica,  704  –  Construccions 
Arquitectòniques  I, 716 – Estructures a  l’Arquitectura, 735 – Projectes Arquitectònics, 740 – 
Urbanisme i Ordenació del Territori 

ECTS: 5   Semestre: 2   Obligatòria 

Professorat responsable: Membres de cada tribunal universitari 

Objectius de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Continguts de l’assignatura 

Informació no facilitada 

Sistema d’avaluació 

Informació no facilitada 
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Annex 15: Assignatures MBArch 

 

ECTS SEM Profesor responsable

Arquitectura, medio ambiente y tecnología 5 1 E. Granell

Arquitectura, ciudad y proyecto 5 1 E. Granell

Arquitectura, teoría y crítica 5 1 E. Granell

Análisis  y planificación de la ciudad y el  territorio / Urban and regional  

analysis  and planning
5 1 Blanca Arellano

Políticas  urbanas  y gestión de la ciudad 5 1 Josep Roca

Ciudad, territorio y SIG 5 1 Pilar Garcia

Valoración urbana e inmobiliaria 5 2
Josep Roca, Carlos  

Marmolejo

Economía urbana y regional  / Regional  and urban economy  5 2 Carlos  Marmolejo

Sostenibil idad urbana y métodos  de evaluación ambiental  / Urban 

sustainability and environmental  evaluation methodologies  
5 2 Josep Roca

Seminario de investigación de gestión y valoración urbana y 

arquitectónica / Urban and architectural  management and valuation 

research seminar

5 2 Josep Roca

Proyectar la ciudad. Ciudades  y territorios  emergentes 5 1
Jordi  Franquesa y 

Joaquín Sabaté

El  territorio como arquitectura 5 1 Xabier Eizaguirre

Las  reglas  de la forma urbana 5 1
Joaquim Sabaté, Carles  

Crosas  y Julián Galindo

Espacio público, vivencias, proyectos  y políticas 5 1

Carles  Crosas, Julián 

Galindo, Miquel  Martí i  

Estanislau Roca

Urbanistas  en sus  ciudades 5 2
Ángel  Martín, José Luis  

Oyón, Adolf Sotoca

Claves  de los  proyectos  urbanos 5 2
Miquel  Corominas  y 

Joaquín Sabaté

Proyecto urbano residencial  contemporáneo 5 2

Francesc Peremiquel, 

Isabel  Castiñeira, Adolf 

Sotoca

Urbanismo del  otro 98% 5 2 Zaida Muxí Martínez

Escenarios  urbanos 5 1 Xavier Monteys

Arquitectura e invención 5 1 Alfred Linares

Teoría del  proyecto 5 1 Antonio Armesto Aira

Doméstica 5 2 Pere Fuertes

Proyecto, residuo y reciclaje 5 2 Cristina Jover 

Arquitectura comparada 5 2
Magda Mària, Pere 

Fuertes

Historiografía del  arte y de la arquitectura 5 1 Antonio Pizza

Teoría de las  artes  y de la arquitectura 5 1
Maurici  Pla, Pau 

Pedragosa

Crítica de la arquitectura: producción, reproducción y debate 5 1 Jordi  Oliveras

Historia del  arte y de la arquitectura 5 2 Fernando Álvarez

Historia, arquitectura y ciudad 5 2 Manuel  Guàrdia

Arquitectura y cultura 5 2
Pedro Azara, Marta 

Llorente

Arquitectura, ciencia, técnica 5 2
Ramon Graus, Jaume 

Rosell

GESTIÓN Y VALORACIÓN URBANA Y ARQUITECTÓNICA

FASE COMÚN

URBANISMO

PROYECTO. PROCESO Y PROGRAMACIÓN

TEORÍA, HISTORIA Y CULTURA
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Espacio y luz 5 1 Helena Coch

Acústica en la arquitectura 5 1 Helena Coch

Energía y confort 5 1 Antoni  Isalgué

Impacto ambiental  de la arquitectura 5 2 Albert Cuchí

Evaluación ambiental 5 2 Jaume Roset

Visiones  del  proyecto 5 2 Helena Coch

Hormigón armado y pretensado de altas  prestaciones 5 1 Josep Gómez

Proyectos de estructura: técnicas  avanzadas 5 1 Joan Ramon Blasco

Innovación en estructuras  de acero laminado y mixtas 5 1 Albert Albareda

Rehabil itación, patologías  y refuerzo estructural 5 1 Jordi  Payola

Métodos  avanzados  de análisis  estructural 5 1 Agustí Obiol

Mecánica del  suelo y cimentaciones  especiales 5 2 Informació no faci l itada

Proyectos de estructura: tipologías  complejas 5 2 Robert Brufau

Dinámica y sísmica en estructuras  arquitectónicas 5 2 Francesc López Almansa

Materiales  estructurales  avanzados  e innovadores 5 2 Jorge Blasco

Técnicas  y sistemas  de construcción industrializada 5 1 Josep Ignasi  de Llorens

Estrategias  hacia los  edificios  de gasto energético 0 5 1 Joan Lluís  Fumadó

Evolución de los  materiales  y productos  para construir 5 1 Jaume Avellaneda

Paisaje sonoro y acústica arquitectónica avanzada 5 1 Francesc Daumal

Tecnología avanzada para la construcción del  espacio interior en la 

arquitectura/ Advanced technology for the construction of interior space 

in architecture

5 2 Joan Lluís  Zamora

Envolventes  exteriores integradas 5 2 Cristina Pardal

Proyecto y fabricación digital  en la arquitectura 5 2 Ramón Sastre

Iluminación arquitectónica y paisajística avanzada 5 2 Adrià Muros

Técnicas  de intervención en la rehabilitación y restauración 

arquitectónica: condiciones  de seguridad
5 1

Cóssima Cornadó, Javier 

Sanz

Técnicas  de intervención en la rehabilitación y restauración 

arquitectónica: condiciones  de habitabilidad
5 1

César Díaz, Pere 

Santamaría

Construcción histórica patrimonial 5 2 Belén Onecha

Rehabil itación de grandes  conjuntos  residenciales  y áreas  industriales 5 2
Pere Joan Ravetllat, 

Cèsar Díaz

Proyectos  de rehabilitación y restauración arquitectónica 5 2
Cèsar Díaz, José Luis  

González

Las  escalas  del  proyecto / All  scales  of the project 5 1 Eduard Bru

Proyecto y pensamiento / Architectural  project and thought 5 1 J.M. Montaner

Temas  de arquitectura contemporánea / Contemporary architectural  

issues
5 1 y 2

Eduard Bru, Jaume 

Valor, Ricardo Devesa

El  espacio público en la reforma de la ciudad / Reshaping the city by the 

public space
5 1 Miquel  Corominas   

Proyecto urbano. Ideas  y práctica / Urban project. Ideas  and praxis 5 2 Enric Serra

De lo privado al  espacio público / From intimacy to the public space 5 2 Josep Bohigas

Nuevas  representaciones. Nuevas  concepciones  / New representations. 

New concepcions
5 2 Héctor Mendoza

Proyecto y materialidad / Materiality and project 5 2
Jaume Avellaneda, Jordi  

Pagès

Trabajo de fin de máster 15 2 Tribunales

INNOVACIÓN TECNOLÓGICA EN LA ARQUITECTURA

RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN ARQUITECTÓNICA

PROYECTO CONTEMPORÁNEO/CONTEMPORARY PROJECT

TRABAJO DE FIN DE MÁSTER

ARQUITECTURA, ENERGÍA Y MEDIO AMBIENTE

ESTRUCTURAS EN LA ARQUITECTURA
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Annex 16: Calendari acadèmic MBArch 
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Annex 17: Horaris assignatures MBArch 

 

 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 199 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

 

 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 200 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

 

 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 201 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

 

 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 202 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

 

 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 203 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

 

 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 204 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

 

 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 205 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

 

 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 206 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 207 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



Organització acadèmica Curs 2015-2016 208 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

Organització acadèmica Curs 2015-2016 209 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



Organització acadèmica Curs 2015-2016 210 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



Organització acadèmica Curs 2015-2016 211 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



Organització acadèmica Curs 2015-2016 212 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



Organització acadèmica Curs 2015-2016 213 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



Organització acadèmica Curs 2015-2016 214 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



Organització acadèmica Curs 2015-2016 215 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



Organització acadèmica Curs 2015-2016 216 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



Annex 18: Calendari avaluació final MBArch 

 

FASE COMÚ dv dl dm dc dj dv dm

codi assignatura 15 18 19 20 21 22 26 aula veure aula  indicada a 
cada línia

210701 Arquitectura, medi ambient i tecnologia de 14:30 a 16:30

210702 Arquitectura, ciutat i projecte de 16:30 a 18:30

210703 Arquitectura, teoria i crítica de 18:30 a 20:30

GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA dv dl dm dc dj dv dm
codi assignatura 15 18 19 20 21 22 26 aula

210704 Anàlisi i planificació de la ciutat i el territori/
Urban and regional analysis and planning

c-s7

210705 Polítiques urbanes i gestió de la ciutat c-s7 de 14:30 a 17:30

210706 Ciutat, territori i SIG c-s7

URBANISME dv dl dm dc dj dv dm

codi assignatura 15 18 19 20 21 22 26 aula
210713 Projectar la ciutat. Ciutats i territoris emergents c-b7

210714 El territori com arquitectura c-b7

210716 Les regles de la forma urbana c-b7 de 14:30 a 17:30

210719 Espai públic, vivències, projectes i polítiques c-b7 de 17:30 a 20:30

PROJECTE. PROCÉS I PROGRAMACIÓ dv dl dm dc dj dv dm
codi assignatura 15 18 19 20 21 22 26

210724 Escenaris urbans c-b5

210727 Arquitectura i invenció c-b5 de 14:30 a 17:30

210730 Teoria del projecte c-b5 de 15:30 a 19:30

TEORIA, HISTÒRIA I CULTURA dv dl dm dc dj dv dm
codi assignatura 15 18 19 20 21 22 26 aula

210732 Historiografia de l'art i de l'arquitectura c-b6

210733 Teoria de les arts i de l'arquitectura c-b6 de 14:30 a 17:30

210734 Crítica de l'arquitectura: producció, reproducció i debat c-b6 de 17:30 a 20:30

ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT dv dl dm dc dj dv dm
codi assignatura 15 18 19 20 21 22 26

210738 Espai i llum c-s8

210740 Acústica a l'arquitectura c-s8 de 14:30 a 17:30 
210741 Energia i confort c-s8 de 15:30 a 19:30

ESTRUCTURES A L'ARQUITECTURA dv dl dm dc dj dv dm
codi assignatura 15 18 19 20 21 22 26 aula

210745 Formigó armat i pretensat d'altes prestacions c-b8

210746 Projectes d'estructura: tècniques avançades c-b8

210747 Innovació en estructures d'acer laminat i mixtes c-b8

210748 Rehabilitació, patologies i reforç estructural c-b8 de 14:30 a 17:30

210749 Mètodes avançats d'anàlisi estructural c-b8 de 17:30 a 20:30

INNOVACIO TECNOLÓGICA A L'ARQUITECTURA dv dl dm dc dj dv dm
codi assignatura 15 18 19 20 21 22 26 aula

210754 Tècniques i sistemes de construcció industrialitzada c-b9

210755 Estratègies cap als edificis de despesa energètica 0 c-b9

210756 Evolució dels materials i productes per construir c-b9 de 14:30 a 17:30

210757 Paisatge sonor i acústica arquitectònica avançada c-b9 de 17:30 a 20:00

RESTAURACIO I REHABILITACIÓ ARQUITECTÒNICA dv dl dm dc dj dv dm
codi assignatura 15 18 19 20 21 22 26 aula

210764
Tècniques d'intervenció en la rehabilitació i restauració 
arquitectònica: condicions de seguretat

c-b10

210765
Tècniques d'intervenció en la rehabilitació i restauració 
arquitectònica: condicions d'habitabilitat

c-b10 de 14:30 a 17:30

CONTEMPORARY PROJECT dv dl dm dc dj dv dm
codi assignatura 15 18 19 20 21 22 26 aula

210767 All scales of the project c-s9

210772 Reshaping the city by the public space c-s9

210769 Architectural project and thought c-s9 de 14:30 a 17:30

210770 Contemporary architectural issues c-s9 de 17:30 a 20:00

Nota: La duració concreta del lliurament de treballs/exàmens es fixarà a criteri del professorat responsable, dins les franges horàries establertes.

PRIMER QUADRIMESTRE CURS 2015-16 - (Gener de 2016)
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GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA I ARQUITECTÒNICA dl dm dc dj dv

codi assignatura 6 7 8 9 10 aula
210707 Valoració urbana i immobiliària c-s7
210708 Economia urbana i regional/Regional and urban economy c-s7
210709 Sostenibilitat urbana i mètodes d'avaluació ambiental/

Urban sustainability and environmental evaluation methodologies
c-s7

210710 Seminari de recerca de gestió i valoració urbana i arquitectònica/
Urban and architectural management and valuation research seminar

c-s7 de 14:30 a 17:30

URBANISME dl dm dc dj dv

codi assignatura 6 7 8 9 10 aula
210711 Urbanistes a les seves ciutats c-b7
210712 Claus dels projectes urbans c-b7
210717 Projecte urbà residencial contemporani c-b7
210720 Urbanisme de l'altre 98% c-b7 de 14:30 a 17:30

PROJECTE. PROCÉS I PROGRAMACIÓ dl dm dc dj dv

codi assignatura 6 7 8 9 10 aula
210723 Domèstica c-b5
210726 Arquitectura comparada c-b5 de 14:30 a 17:30
210725 Projecte, residu i reciclatge c-b5 de 17:30 a 20:30

TEORIA, HISTÒRIA I CULTURA dl dm dc dj dv

codi assignatura 6 7 8 9 10 aula
210731 Història de l'art i de l'arquitectura c-b6
210735 Història, arquitectura i ciutat c-b6
210736 Arquitectura i cultura c-b6
210737 Arquitectura, ciència, tècnica c-b6 de 14:30 a 17:30

ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT dl dm dc dj dv

codi assignatura 6 7 8 9 10 aula
210739 Impacte ambiental de l'arquitectura c-s8
210742 Avaluació ambiental c-s8
210743 Visions del projecte c-s8 de 14:30 a 17:30

ESTRUCTURES A L'ARQUITECTURA dl dm dc dj dv

codi assignatura 6 7 8 9 10 aula
210750 Mecànica del sòl i fonaments especials c-b8
210751 Projectes d'estructura: tipologies complexes c-b8
210752 Dinàmica i sísmica en estructures arquitectòniques c-b8
210753 Materials estructurals avançats i innovadors c-b8 de 14:30 a 17:30

INNOVACIO TECNOLÒGICA A L'ARQUITECTURA dl dm dc dj dv

codi assignatura 6 7 8 9 10 aula
210758 Advanced technology for the construction of interior space in architecture c-b9
210759 Embolcalls exteriors integrats c-b9
210760 Projecte i fabricació digital a l'arquitectura c-b9
210761 Il·luminació arquitectònica i paisatgística avançada c-b9 de 14:30 a 17:30

RESTAURACIO I REHABILITACIÓ ARQUITECTÒNICA dl dm dc dj dv

codi assignatura 6 7 8 9 10 aula
210762 Construcció històrica patrimonial c-b10
210763 Rehabilitació de grans conjunts residencials i àrees industrials c-b10
210766 Projectes de rehabilitació i restauració arquitectònica c-b10 de 14:30 a 17:30

CONTEMPORARY PROJECT dl dm dc dj dv

codi assignatura 6 7 8 9 10 aula
210771 From intimacy to the public space c-S9
210768 Projecte urbà, idees i pràctica / Urban project, ideas and praxis c-S9
210770 Contemporary architectural issues c-S9
210773 New representations. New concepcions c-S9
210774 Materiality and project c-S9 de 14:30 a 17:30

Treball de fi de màster aula

210775 TFM    Convocatòria ordinària: de l'11 al 22 de juliol de 2016
210775 TFM    Convocatòria extraordinària: del 10 al 21 d'octubre de 2016

Nota:La duració concreta del lliurament de treballs/exàmens es fixarà a criteri del professorat responsable dins les franges horàries establertes.

SEGON QUADRIMESTRE CURS 2015-16 (Juny de 2016)
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Annex 19: Assignatures MBLandArch 
 

 

 

9 9

Gráficas 3 Ecología 3

Otras  técnicas de representación 3 Biología vegetal 3

Dibujo asistido por ordenador 3 Edafología aplicada 3

5 5

Ingeniería del paisaje 17

3

Laboratorio de proyectación paisajística 13

5

8

5 5

Anáisis, historia y teoría del paisaje 25

5

Cartografía 5

Ingeniería del paisaje 17

5

Proyectos de paisaje 20

10

Hidrología

Expresión del medio Ciencias del medio

FASE OPTATIVA‐Perfil medioambiental MATERIAS OBLIGATORIAS COMUNES

Implantación y mantenimiento de 

espacios verdes

FASE OPTATIVA‐Perfil arquitecto

1º CURSO

Urbanística y ordenación del territorio Ecología del paisaje

Técnicas de ingeniería I

Historia y teoría del  paisaje I

Proyectos de paisaje II

2

Elementos  de composición paisajística

Proyectos de paisaje I

1
Construcción del paisaje
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Annex 20: Calendari acadèmic MBLandArch 
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Annex 21: Horaris MBLandArch 
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Annex 22: Calendari d’avaluació final MBLandArch 

 

 

CALENDARI LLIURAMENT TREBALLS / EXÀMENS GENER 2016

1r curs dl dm dc dj dv
codi assignatura 18 19 20 21 22 aula

210901 Gràfiques c-s6

210902 Altres tècniques de representació a-s2

210903 Dibuix assistit per ordinador a-s2

210904 Construcció del paisatge c-s6

210905 Ecologia esab

210906 Biologia vegetal esab

210907 Edafologia aplicada esab

210908 Implantació i manteniment d'espais verds esab

210909 Hidrologia c-s6

210910 Elements de composició paisatgística c-s6

210911 Projectes de paisatge I c-s6

Horaris *

de 14:30 a 17:30

de 17:30 a 20:30

de 14:30 a 19:30

de 16:00 a 18:00

de 18:00 a 20:00

MÀSTER UNIVERSITARI EN PAISATGISME (MBLandArch)

(*) La duració concreta del lliurament de treballs/exàmens es fixarà a criteri del professorat responsable dins

les franges horàries establertes.

gener

Organització acadèmica Curs 2015-2016 223 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annex 23: Taules d’equivalències màsters universitaris en extinció 
 

MÀSTER UNIVERSITARI EN PAISATGISME (MBLandArch)
CALENDARI LLIURAMENT TREBALLS / EXÀMENS JUNY 2016

JUNY 2015

1r curs dl dm dc dj dv

codi assignatura 6 7 8 9 10 aula
210912 Urbanística i ordenació del territori c-s6

210913 Ecologia del paisatge esab

210914 Història i teoria del paisatge I  c-s6

210915 Cartografia c-s6

210916 Tècniques d'enginyeria I esab

210917 Projectes de paisatge II c-s6

Horaris *

de 14:30 a 17:30

de 14:30 a 20:30

de 16:00 a 19:00

(*) La duració concreta del lliurament de treballs/exàmens es fixarà a criteri del professorat responsable dins les franges horàries establertes.

juny
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MU en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente

CURSO MU en Arquitectura, Energía y Medio Ambiente ECTS
MU en Estudios Avanzados en 

Arquitectura‐Barcelona
ECTS CURSO

Espacio y luz

o

Espacio y luz I

5 Espacio y luz 5

Impacto ambiental  de la arquitectura

o

Impacto ambiental  de la arquitectura II

5 Impacto ambiental  de la arquitectura 5

Energía y confort en la arquitectura

o

Energía y confort

5 Energía y confort 5

Acústica arquitectónica

o

Acústica en la arquitectura I

5 Acústica en la arquitectura 5

Evaluación ambiental

o

Evaluación ambiental  arquitectónica

5 Evaluación ambiental 5

Arquitectura: visiones del  proyecto 5 Visiones del  proyecto 5

Seminario de investigación 5 Investigación: energía en la arquitectura 5

Energías  renovables en la arquitectura/Energías  

renovables en la arquitectura II

o

Diseñar con la luz/Diseño de la luz II

o

Arquitectura sostenible/Arquitectura sostenible I

5 Créditos  optativos* 5

* Créditos optativos siempre y cuando no tenga superados los 30 ECTS optativos de la titulación

1 1

MU en Gestión y Valoración Urbana

CURSO MU en Gestión y Valoración Urbana ECTS
MU en Estudios Avanzados en 

Arquitectura‐Barcelona
ECTS CURSO

Teoría de la planificación urbana y territorial 5
Análisis  y planificación de la ciudad y el  

territorio 
5

Elementos  de gestión urbana

o

Política de suelo y vivienda

5 Políticas  Urbanas  y Gestión de la Ciudad 5

Los  sistemas  de información geográfica aplicados  al  

análisis  urbano y territorial

o

TICs  aplicadas  al  análisis  territorial: GIS 3D, 

teledetección, modelado 3D y realidad virtual  urbana

5 Ciudad, Territorio y SIG  5

Técnicas  y métodos  de valoración urbana e inmobil iaria 5 Valoración urbana e inmobil iaria 5

La formación espacial  de los  valores  inmobil iarios 5 Economía Urbana y Regional 5

Ciudad y territorio sostenible

o

Análisis  y evaluación ambiental  de la ciudad y del  

territorio

5
Sostenibil idad urbana y métodos  de 

evaluación ambiental
5

Seminario de investigación tutorizado 10
Seminario de investigación de gestión y 

valoración urbana y arquitectónica
5

Instrumentos  cuantitativos  de análisis  urbano y 

territorial
5 Créditos  optativos* 5

* Créditos optativos siempre y cuando no tenga superados los 30 ECTS optativos de la titulación

1 1
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MU en Teoría e Historia de la Arquitectura

CURSO MU en Teoría e Historia de la Arquitectura ECTS
MU en Estudios Avanzados en 

Arquitectura‐Barcelona
ECTS CURSO

Historia de la arquitectura 5 Historia del arte y de la arquitectura 5

Técnica y arquitectura 5 Arquitectura, ciencia, técnica 5

Crítica de la arquitectura 5
Crítica de la arquitectura: 

producción, reproducción y debate
5

Historiografía del arte y de la arquitectura 5
Historiografía del arte y de la 

arquitectura
5

Teoría de la arquitectura 5
Teoría de las artes y de la 

arquitectura
5

Ciudad y cultura 5 Historia, arquitectura y ciudad 5

Arquitectura y cultura 5 Arquitectura y cultura 5
Estética y arte
o
Historia y crítica de la arquitectura de la América latina
o
Seminario c iudad y cultura
o
Seminario edic ión
o
Seminario exposic iones
o
Seminario los interiores en Barcelona en el siglo XIX
o
Seminario el lugar del teatro: Londres
o
Seminario el museo ideal
o
Seminario los orígenes de la escena moderna: Appia, Craig
o
Seminario la investigación como un proyecto
o
Taller de investigación III: piedra, papel, tijera: maneras de escribir la 
historia
o
La cultura de las vanguardias. La vanguardia internacional a través 
de la mirada subjetiva de Salvador Dalí y Federico García Lorca: 
música, literatura, pintura, arquitectura, c ine y política en los años 
veinte y treinta
o
Taller de investigación
o
Arquitectura y ciudad moderna: investigaciones recientes I
o
Arquitectura y ciudad moderna: investigaciones recientes II
o
Espacio urbano y c ine (1950- 2010)
o
Historia de la arquitectura II
o
Taller de investigación II: producción, reproducción y debate 
arquitectónico, de la era de la imprenta a la era digital
o
Taller de investigación III: Barcelona como caso de estudio

5 Créditos optativos* 5

* Créditos optativos siempre y cuando no tenga superados los 30 ECTS optativos de la titulación

1 1
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MU en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura

CURSO MU en Teoría y Práctica del Proyecto de Arquitectura ECTS
MU en Estudios Avanzados en Arquitectura‐

Barcelona
ECTS CURSO

Análisis  de obras  y proyectos 5 Doméstica 5

Fundamentos  teóricos  del  proyecto moderno 5 Teorías  del  proyecto 5

Proyecto y contexto cultural 5 Escenarios  urbanos 5

Proyectos y sociedad de masas 5 Proyecto, ciudad y tecnología de la información 5

Recursos  de información para la investigación en la 

arquitectura
5 Proyecto, residuo y reciclaje 5

Edificios  comparados

o

Ciudades  comparadas

10 Arquitectura comparada 5

Materiales  de proyecto

o

La práctica del  proyecto

10 Proyecto,  sistema e infraestructura 5

(No tiene equivalencia) Arquitectura e invención 5

Conferencias

o

Proyecto de arquitectura e historia de la forma urbana 

catalana

o

El  análisis  como teoría del  proyecto

o

Técnica y sociedad de masas

o

Materias  de construcción y materiales  del  proyecto

o

Intervención y renovación de las  formas  urbanas  y 

territoriales: historia y proyecto

o

Cultura y sociedad de masas

o

Arte del  concepto y la arquitectura

o

Definiciones  de arquitectura y cultura moderna

o

Seminario de análisis  de obras  y proyectos

o

Seminario de crítica y proyecto

o

Seminario de temas  de investigación

o

Seminario de instrumentos  de análisis. Oportunidades  

urbanas

o

Seminario de investigación alrededor de la forma moderna

5/10 Créditos  optativos  * 5

* Créditos optativos siempre y cuando no tenga superados los 30 ECTS optativos de la titulación

1 1

Organització acadèmica Curs 2015-2016 227 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

MU en Tecnología en la Arquitectura

CURSO MU en Tecnología en la Arquitectura ECTS
MU en Estudios Avanzados en 

Arquitectura‐Barcelona
ECTS CURSO

1 Construcción histórica patrimonial 6 Construcción histórica patrimonial 5 1

2
Evaluación estructural  de la edificación 

existente
6

Técnicas  de intevención en la 

rehabil itación y la restauración 

arquitectónica: condiciones  de seguridad

5 1

2 Proyectos  de restauración 6
Proyectos de rehabilitación y 

restauración arquitectónica
5 1

(No hay equivalencia)
Rehabilitación de grandes  conjuntos  

residenciales y áreas industriales
5 1

(No hay equivalencia)

Técnicas  de intevención en la 

rehabil itación y la restauración 

arquitectónica: condiciones  de 

habitabilidad

5 1

1
Visión actual  de los  materiales  de 

construcción
6

Evolución de los  materiales  y productos  

para construir 
5 1

1
Técnicas  y sistemas  de construcción 

industrializada
6

Técnicas  y sistemas  de construcción 

industrial izada. 
5 1

1 Construcción interior avanzada 6

Tecnología avanzada para la 

construcción del  espacio interior en la 

arquitectura

5 1

1
Iluminación: diseño de sistemas  de control  

y ahorro
6

Iluminación arquitectónica i  paisajística 

avanzada. 
5 1

2 Climatización II 6
Estrategias  hacia los edificios  de gasto 

energético 0
5 1

1/2 Acústica y electroacústica de salas 6
Paisaje sonoro y acústica arquitectónica 

avanzada. 
5 1

(No hay equivalencia) 6 Envolventes  exteriores  integradas 5 1

(No hay equivalencia) 6
Proyecto y fabricación digital  en la 

arquitectura
5 1

1/2

Teoría de las estructuras y resistencia de 

materiales

o

(Métodos numéricos I y Métodos  numéricos  

II)

6/6+6
Métodos  avanzados de análisis  

estructural
5 1

1 y 2

Acero laminado y estructuras mixtas

y

Acero laminado y estructuras mixtas. 

Ampliación

6+6
Innovación en estructuras  de acero 

laminado y mixtas
5 1

1 y 2

Proyectos  de estructuras I 

y

Proyectos  de estructuras II

6+6
Proyectos de estructura: técnicas  

avanzadas
5 1

2 Proyectos  de estructuras III 6
Proyectos de estructura: tipologías 

complejas
5 1

1 y 2

Hormigón armado aplicado

y

Hormigón armado aplicado. Ampliación

6+6
Hormigón armado y pretensado de altas 

prestaciones
5 1

1 y 2

Mecánica del  suelo y cimentaciones

y

Mecánica del  suelo y cimentaciones. 

Ampliación

6+6
Mecánica del  suelo y cimentaciones 

especiales
5 1

1/2 Análisis avanzado de estructuras 6
Dinámica y sísmica en estructuras  

arquitectónicas
5 1

Organització acadèmica Curs 2015-2016 228 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

CURSO MU en Tecnología en la Arquitectura ECTS
MU en Estudios Avanzados en 

Arquitectura‐Barcelona
ECTS CURSO

(No hay equivalencia)
Materiales  estructurados avanzados  e 

innovadores
5 1

(No hay equivalencia)
Rehabilitación, patologías y refuerzo 

estructural
5 1

1 Edificación y sostenibilidad 6

1 Historia de la tecnología 6

1 Colaboración con empresas I  6

1 Colaboración con empresas II 6

1
Diagnosis y técnicas de intervención en la 

edificación existente
6

1 Técnicas  de rehabil itación 6

1 Proyectos  de rehabilitación 6

1
Técnicas  de prospección en la edificación 

existente
6

1 Introducción al  patrimonio arquitectónico 6

1 Proyectos  de construcción I 6

1 Proyectos  de construcción II 6

1
Coordinación y compatibilidad de los  

sistemas  constructivos
6

1 Fontanería, saneamiento y gas 6

1 Proyectos  de instalaciones  I 6

1 Electricidad y telecomunicaciones 6

1 Accessibil idad, transporte y seguridad 6

2 Gestión y valoración económica 6

2 Colaboración con empresas III 6

2 Colaboración con empresas IV 6

2
La práctica de la intervención en el  

patrimonio edificado: análisis  de casos
6

2
Técnicas  y sistemas  de construcción 

industrializada. Ampliación
6

2
Proyecto constructivo de elementos de 

urbanización
6

2 Proyectos  de construcción III 6

2 Climatización I 6

2 Proyectos  de instalaciones  III 6

2 Proyectos  de instalaciones  II 6

1/2 Arquitectura bioclimática 6

1/2 Arquitectura paramétrica 6

1/2 Durabilidad de estructuras 5

1/2
Inspección, análisis  y restauración de 

construcciones  históricas
5

1/2
Técnicas  experimentales  de caracterización 

de materiales estructurales
5

1/2 Eficiencia energética en la edificación 5

1/2 Técnicas  y artes aplicadas a la restauración 6

1/2 Construcción extrema 6

1/2 Construcción l igera 6

1/2
Proceso de ejecución e innovación 

tecnológica
6

1/2 Viaje fin de estudios 6

1/2 Tipologías  estructurales 6

* Créditos optativos siempre y cuando no tenga superados los 30 ECTS optativos de la titulación

Una de las asignaturas  de la columna 

izquierda corresponde a créditos 

optativos  *

5 1
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MU en Urbanismo

CURSO MU en Urbanismo ECTS
MU en Estudios Avanzados en 

Arquitectura‐Barcelona
ECTS CURSO

1/2

Análisis y evaluación de proyectos

o

Espacio público: estancias  urbanas

o

Estancias  urbanas

7,5 Claves  de los  proyectos  urbanos 5 1

1/2

Paisajes, estética y desarrollo sostenible. África. Utopía o realidad
o
La proyectación paisajística de la sostenibilidad. Textos y proyectos I 
o
La proyectación paisajística de la sostenibilidad. Textos y proyectos II
o
Identidad territorial y desarrollos extremos: los paisajes culturales. Análisis e interpretación empírica
o
Identidad territorial y desarrollos extremos: los paisajes culturales. Instrumentos para proyectarlos  
o
Interpretación empírica de los paisajes culturales extremos: hipo e hiperdesarrollo. Lo que es físico, 
lo que es intangible y la identidad
o
Los paisajes culturales en los procesos de desarrollo sostenible alternativos. Análisis e 
interpretación empírica
o
Análisis e interpretación de los paisajes culturales en los hiperdesarrollos: Beijing
o
Ordenación y proyecto de los paisajes culturales en los hiper desarrollos: Beijing
o
La gestión, la planificación y el proyecto de los paisajes culturales en los procesos de desarrollo 
sostenible alternativos. Nuevos instrumentos
o
Paisajes culturales, patrimonio y proyecto territorial
o
Ciencia y artes actuales y paisaje
o
El paisaje contemporáneo, producción, transmisión y percepción
o
El paisaje y la estructura. Diálogo entre los dos conceptos en la formación de la c iudad del siglo XXI  
o
El paisaje, el monumento, la permanencia

7,5
Paisajes  culturales, patrimonio y 

proyecto territorial
5 1

1/2

Arquitectos  en sus ciudades: teorías  urbanas vividas

o

Ciudad nueva vs  ciudad antigua

o

La ciudad europea: la ciudad de la era industrial, 1900‐1950

o

Teorías  urbanísticas  contemporáneas

7,5 Urbanistas  en sus  ciudades 5 1

1/2

Ciento cincuenta años de urbanismo y transformación de las  ciudades

o

Formación y crisis  del  modelo Barcelona

o

Teoría de la forma general  de las  ciudades

7,5
La ciudad en la relación entre local  y 

global
5 1

1/2

Espacio público: vivencias, proyectos y gestión

o

El  proyecto del  espacio público

7,5
Espacio público, vivencias, proyectos  y 

políticas
5 1

1/2

Latinoamérica y las ciudades. Evolución urbana y proyecto urbano 

contemporáneo

o

Género y urbanismo: teoría y proyecto

o

No hay ciudad sin plaza

o

Urbanismo inclusivo: teoría y proyecto

7,5 Urbanismo del  otro 98% 5 1

1/2 El  territorio como arquitectura 7,5 El  territorio como arquitectura 5 1

1/2 Las reglas  de la forma urbana 7,5 Las  reglas de la forma urbana 5 1

1/2

Las transformaciones  territoriales  y urbanas del  turismo de masas  de sol  y playa

o

Teorías  del  paisajismo contemporáneo: nueve tópicos sobre el  proyecto del  

entorno

7,5
Transformaciones  territoriales  y 

urbanas  del  turismo de sol  y playa
5 1
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CURSO MU en Urbanismo ECTS
MU en Estudios Avanzados en 

Arquitectura‐Barcelona
ECTS CURSO

1/2

La explosión de la ciudad: los  territorios  europeos  de la ciudad post o 

servoindustrial

o

Los territorios  de la ciudad postindustrial. La explosión de la ciudad. 

Transformaciones  territoriales  recientes  en las  regiones  urbanas  de la Europa 

meridional

o

Proyectar el  territorio

o

Proyectos  de ciudad‐territorio

o

Proyectos  en la ciudad‐mosaico‐territorial

7,5
El  territorio como proyecto, 

ciudad_mosaico_territorial
5 1

1/2

Tras  el  proyecto. Los  barrios  modernos  hoy

o

Proyecto urbano residencial  contemporáneo. Análisis de tendencias

o

Proyecto urbano residencial  contemporáneo. Análisis de tendencias  en España y 

Europa

o

Proyecto urbano residencial  contemporáneo. Referentes  paradigmáticos

o

Proyecto urbano residencial  moderno

o

Re‐sidir. Vivienda y ciudad, del  siglo XX a nuestros  días, retos y oportunidades

7,5
Proyecto urbano residencial  

contemporáneo
5 1

1/2

Proyectar la ciudad

o

Proyectar la ciudad en el  cambio de siglo

7,5
Proyectar la ciudad. Ciudades  y 

territorios  emergentes
5 1

1/2

El tren de alta velocidad y el sistema de ciudades europeas
o
La construcción de la forma urbana
o
La renovación de la forma urbana en Europa 
o
La renovación urbana. El caso de los Estados Unidos de América y Canadá
o
Las interpretaciones históricas del concepto de paisaje
o
El urbanismo del plan-tierra
o
M etro-metrópolis
o
M irar la ciudad histórica
o
M anuel de Solà-M orales y su tiempo
o
M ovilidad y ciudad (Barcelona, por ejemplo)
o
Plaza. El corazón de la ciudad. Estudio comparativo de algunas de las mejores plazas del mundo
o
Urbanismo y enseñanza del urbanismo en Barcelona
o
Prácticas de investigación
o
S1-Seminari-Taller de recerca
o
S2-Seminari-Taller de recerca 
o
Teoría y metodología de la investigación urbanística
o
Teoría y métodos de planeamiento
o
Tutoría de tesina
o
Urbanismo y estudios urbanos: una guía de orientación

7,5 / 

15
Créditos  optativos* 5 1

* Créditos optativos siempre y cuando no tenga superados los 30 ECTS optativos de la titulación
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MU en Paisajismo

CURSO MU en Paisajismo (plan 2006) ECTS MU en Paisajismo (plan 2015) ECTS CURSO

Ciencias del medio 9 Ciencias del medio 9

Introducción a la ecología 3 Ecología 3

Biología vegetal 3 Biología vegetal 3

Edafología aplicada 3 Edafología aplicada 3

Técnicas de ingeniería del paisaje I: jardinería 5 5

Expresión del medio 9 Expresión del medio 9

Gráficas 3 Gráficas 3

Otras técnicas de representación 3 Otras técnicas de representación 3

Dibujo asistido por ordenador 3 Dibujo asistido por ordenador 3

Técnicas de ingenería del paisaje I: construcción 5 Construcción del paisaje 5

Hidrogeología 3 Hidrología 3

Elementos de composición paisajística 5 Elementos de composición paisajística 5

Proyectos de paisaje I 8 Proyectos de paisaje I 8

Ecología del paisaje 5 Ecologia del paisaje 5

Urbanística y ordenación del territorio 5 Urbanística y ordenación del territorio 5

Historia y teoría del paisaje I 5 Historia y teoría del paisaje I 5

Cartografía (SIG) 5 Cartografía 5

Técnicas de ingeniería del paisaje II 5 Técnicas de ingeniería I 5

Proyectos de paisaje II 10 Proyectos de paisaje II 10

Legislación, gestión y diagnosis ambiental 5 Legislación y planificación del paisaje 5

Historia y teoría del paisaje II 5 Historia y teoría del paisaje II 5

Análisis del paisaje 5 Análisis del paisaje 5

Técnicas de ingeniería del paisaje III 5 Técnicas de ingeniería II 5

Proyectos de paisaje III 10 Proyectos de paisaje III 10

Análisis proyectual 5 Análisis de proyectos del paisaje 5

Prácticas en despacho profesional 5 Prácticas en despacho profesional 6

Restauración del paisaje 5 Restauración del paisaje 4

2 2

Implantación y mantenimiento de espacios 

verdes

1 1
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Annex 24: Horaris 2n curs màsters universitaris en extinció (MUP, MUTA i MUU)  
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Annex 25: Calendari d’avaluació final màsters universitaris en 
extinció 

 

CALENDARI D'EXÀMENS GENER 2016

1r curs dv dl dm dc dj dv
codi assignatura 15 18 19 20 21 22 aula
29201 Gràfiques c-s6

29202 Altres tècniques de representació a-s2

29203 Dibuix assistit per ordinador a-s2

29206 Tècniques d'enginyeria del paisatge I (Construcció)  c-s6

29209 Introducció a l'ecologia esab

29210 Biologia vegetal esab

29211 Edafologia aplicada esab

29212 Tècniques d'enginyeria del paisatge I (Jardineria) esab

29204 Hidrogeologia c-s6

29205 Elements de composició paisatgística  c-s6

29207 Projectes de paisatge I c-s6

29213 Urbanística i ordenació del territori c-s6

29218 Ecologia del paisatge esab

29214 Història i teoria del paisatge I c-s2

29215 Cartografia (SIG) c-s6

29216 Tècniques d'enginyeria del paisatge II esab

29217 Projectes de paisatge II c-s6

2n curs dl dm dc dj dv
codi assignatura 18 19 20 21 22
29221 Anàlisi del paisatge c-s5

29220 Història i teoria del paisatge II  c-s5

29219 Legislació, gestió i diagnosi ambiental  c-s5

29223 Projectes de paisatge III c-s5

29222 Tècniques d'enginyeria del paisatge III  c-s5

Horaris *

de 14:30 a 17:30

de 17:30 a 20:30

de 14:30 a 20:30

de 16:00 a 18:00

de 18:00 a 20:00

MÀSTER UNIVERSITARI EN PAISATGISME

(*) La duració concreta dels exàmens es fixarà a criteri del professorat responsable dins les franges horàries

establertes.
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MÀSTER UNIVERSITARI EN PAISATGISME
CALENDARI D'EXÀMENS JUNY-JULIOL 2016

1r curs dl dm dc dj dv dc dj

codi assignatura 6 7 8 9 10 6 7 aula

29201 Gràfiques c-s5

29202 Altres tècniques de representació c-s4

29203 Dibuix assistit per ordinador c-s5

29206 Tècniques d'enginyeria del paisatge I (Construcció)  c-s6

29209 Introducció a l'ecologia esab

29210 Biologia vegetal esab

29211 Edafologia aplicada esab

29212 Tècniques d'enginyeria del paisatge I (Jardineria) esab

29204 Hidrogeologia c-s3

29205 Elements de composició paisatgística  c-s3

29207 Projectes de paisatge I c-s5

29213 Urbanística i ordenació del territori c-s6

29218 Ecologia del paisatge esab

29214 Història i teoria del paisatge I c-s6

29215 Cartografia (SIG) c-s6

29216 Tècniques d'enginyeria del paisatge II esab

29217 Projectes de paisatge II c-s6

2n curs dl dm dc dj dv dc dj

codi assignatura 6 7 8 9 10 6 7 aula

29224 Anàlisi projectual c-s5

29226 Restauració del paisatge c-s5

29227 Treball final de Màster etsab

29227 Treball final de Màster (correcció final pública) c-s5

Horaris *

de 14:30 a 17:30

de 17:30 a 20:30

de 14:30 a 20:30

de 16:00 a 19:00

de 09:00 a 21:00

(*) La duració concreta dels exàmens es fixarà a criteri del professorat responsable dins les franges horàries establertes.

(**) Aquest dia es determinaran els estudiants que poden anar a la correcció final pública. Aquesta data està pendent de confirmar.

juny juliol

juny juliol

data per determinar **
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CALENDARI D'EXÀMENS / LLIURAMENT TREBALLS GENER 2016
abril

1r curs
dv dl dm dc dj dv dm

codi assignatura 15 18 19 20 21 22 26 aula
35915 Arquitectura: visions de projecte-I c-s5

35916 Espai i llum-I c-s8

35917 Acústica a l'arquitectura-I c-s8

35918 Impacte ambiental de l'arquitectura II c-s5

35919 Energia i confort a l'arquitectura-I c-s8

35925 Seminari d'investigació c-s5

35926 Arquitectura sostenible I c-s3

35927 Energies renovables a l'arquitectura-II c-s3

35928 Disseny de la llum-II c-s3

35929 Avaluació ambiental arquitectònica-II c-s5

codi assignatura aula
35901 Tesina de Màster II pendent

Horaris *

de 14:30 a 17:30

de 15:30 a 19:30

de 17:30 a 20:30

(*) El lliurament dels treballs es fixarà a criteri del professorat responsable dins les franges horàries establertes

MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT

gener
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CALENDARI D'EXÀMENS / LLIURAMENT TREBALLS JUNY 2016
abril

1r curs
dl dm dc dj dv

codi assignatura 6 7 8 9 10 aula
35915 Arquitectura: visions de projecte-I c-s8

35916 Espai i llum-I c-s7

35917 Acústica a l'arquitectura-I c-s7

35918 Impacte ambiental de l'arquitectura II c-s8

35919 Energia i confort a l'arquitectura-I c-s7

35925 Seminari d'investigació c-s3

35926 Arquitectura sostenible I c-s8

35927 Energies renovables a l'arquitectura-II c-s8

35928 Disseny de la llum-II c-s3

35929 Avaluació ambiental arquitectònica-II c-s8

codi assignatura aula

35901 Tesina de Màster II pendent

TFM    Convocatòria ordinària presentació de l'11 al 22 de juliol de 2016

TFM    Convocatòria extraordinària presentació del 10 al 21 d'octubre de 2016 Horaris *

de 14:30 a 17:30

de 17:30 a 20:30

(*) El lliurament dels treballs es fixarà a criteri del professorat responsable dins les franges horàries establertes

MÀSTER UNIVERSITARI EN ARQUITECTURA, ENERGIA I MEDI AMBIENT

juny
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CALENDARI D'EXÀMENS / LLIURAMENT TREBALLS GENER 2016

1r curs
dl dm dc dj

codi assignatura 18 19 20 21 aula
34150 Teoria de la planificació urbana i territorial c-s7

34151 Elements de gestió urbana c-s7

34152 La formació espacial dels valors immobiliaris c-s7

34153 Els sistemes d'informació geogràfica aplicats a l'anàlisi urbana i territorial c-s7

34154 Ciutat i territori sostenible c-s7

34157 Seminari de recerca tutoritzat c-s7

optatives
dl dm dc dj

codi assignatura 18 19 20 21 aula
34156 Política de sòl i habitatge c-s7

34159 Tècniques i métodes de valoració urbana immobiliaria c-s7

34155 Tesi Màster pendent

de 14:30 a 17:30

de 17:30 a 20:30

(*) El lliurament dels treballs es fixarà a criteri del professorat responsable dins les franges horàries establertes

(**) Data exposició pública / avaluació final

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA

gener

gener
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CALENDARI D'EXÀMENS / LLIURAMENT TREBALLS JUNY 2016  

abril
1r curs

dl dm dc dj

codi assignatura 6 7 8 9 aula
34150 Teoria de la planificació urbana i territorial c-s9

34151 Elements de gestió urbana c-s9

34152 La formació espacial dels valors immobiliaris c-s7

34153 Els sistemes d'informació geogràfica aplicats a l'anàlisi urbana i territorial c-s7

34154 Ciutat i territori sostenible c-s7

34157 Seminari de recerca tutoritzat c-s7

optatives
dl dm dc dj

codi assignatura 6 7 8 9 aula
34156 Política de sòl i habitatge c-s9

34159 Tècniques i métodes de valoració urbana immobiliaria c-s7

aula
TFM    Convocatòria ordinària presentació de l'11 al 22 de juliol de 2016

TFM    Convocatòria extraordinària presentació del 10 al 21 d'octubre de 2016

de 14:30 a 17:30

de 17:30 a 20:30

(*) El lliurament dels treballs es fixarà a criteri del professorat responsable dins les franges horàries establertes

Horaris *

34155

MÀSTER UNIVERSITARI EN GESTIÓ I VALORACIÓ URBANA

juny

juny
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CALENDARI  LLIURAMENT TREBALLS / EXÀMENS DESEMBRE 2015 - GENER 2016
abril

1r curs gener

dj dv dl dm dc dj dv

codi assignatura 7 15 18 19 20 21 22 aula
34831 Accessibilitat, transport i seguretat c-b1

34804 Acer laminat i estructures mixtes c-b8

34845 Coordinació i compatibilitat dels sistemes constructius c-b2

34819 Diagnosi i tècniques d'intervenció a l'edificació existent (C IV ETSAB)

34832 Fontaneria, sanejament i gas c-b1

34800 Història de la tecnologia c-b2

34847 Projectes de construcció I (C III ETSAB)

34805 Projectes d'estructures I c-b8

34833 Projectes d'instal·lacions I c-b1

34817 Tècniques de prospecció en l'edificació existent c-b3

34803 Teoria de les estructures i resistència de materials c-b8

34846 Visió actual dels materials de construcció c-b9

34807 Formigó armat aplicat c-b8

34809 Projectes d'estructures II c-b8

34849 Tècniques i sistemes de construcció industrialitzada c-b9

34850 Construcció interior avançada c-b7

34851 Projectes de construcció II c-b1

34801 Edificació i sostenibilitat c-b3

34835 Electricitat i telecomunicacions c-b9

34836 Il·luminació: Disseny de sistemes de control i estalvi c-b8

34837 Projectes d'instal·lacions II c-b1

34822 Construcció històrica patrimonial c-b8

34823 Projectes de rehabilitació c-b7

34818 Tècniques de rehabilitació c-b9

34808 Mecànica del sòl i fonamentacions c-b1

2n curs

dj dv dl dm dc dj dv

codi assignatura 7 15 18 19 20 21 22 aula

34802 Gestió i valoració econòmica c-b11

34811 Formigó armat aplicat. Ampliació c-b8

34812 Acer laminat i estructures mixtes. Ampliació c-b8

34825 Avaluació estructural de l'edificació existent c-b10

34826 La pràctica de la intervenció al patrimoni edificat: anàlisi de casos c-b11

34839 Climatització I c-b12

34840 Climatització II c-b9

34841 Projectes d'instal·lacions III c-b11

34855 Projectes de construcció III c-b11

34854 Projecte constructiu d'elements d'urbanització c-s6

34853 Tècniques i sistemes de construcció industrialitzada. Ampliació c-b11

Horaris *

de 08:30 a 14:30

de 14:30 a 17:30

de 15:30 a 18:30

de 17:30 a 20:30

(*) La duració concreta del lliurament de treballs/exàmens es fixarà a criteri del professorat responsable dins les franges horàries establertes.

gener

gener

MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIA A L'ARQUITECTURA (MUTA)
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CALENDARI  LLIURAMENT TREBALLS / EXÀMENS MAIG - JUNY 2016
abril

maig

1r curs dl dc dl dm dc dj dv

codi assignatura 30 1 6 7 8 9 10 aula
34850 Construcció interior avançada c-b9

34801 Edificació i sostenibilitat c-b1

34835 Electricitat i telecomunicacions c-b1

34822 Construcció històrica patrimonial c-b10

34836 Il·luminació: Disseny de sistemes de control i estalvi c-b9

34808 Mecànica del sòl i fonamentacions c-b8

34851 Projectes de construcció II c-b1

34823 Projectes de rehabilitació c-b2

34837 Projectes d'instal·lacions II c-b1

34818 Tècniques de rehabilitació c-b2

34819 Diagnosi i tècniques d'intervenció a l'edificació existent (C IV ETSAB)

34847 Projectes de construcció I (C III ETSAB)

34831 Accessibilitat, transport i seguretat c-b8

34832 Fontaneria, sanejament i gas c-b1

34833 Projectes d'instal·lacions I c-b8

34804 Acer laminat i estructures mixtes c-b8

34805 Projectes d'estructures I c-b8

34803 Teoria de les estructures i resistència de materials c-b9

34807 Formigó armat aplicat c-b8

34809 Projectes d'estructures II c-b8

34845 Coordinació i compatibilitat dels sistemes constructius c-b2

34846 Visió actual dels materials de construcció c-b2

34849 Tècniques i sistemes de construcció industrialitzada c-b1

34817 Tècniques de prospecció en l'edificació existent c-b9

34800 Història de la tecnologia c-b9

2n curs

maig

dl dc dl dm dc dj dv

codi assignatura 30 1 6 7 8 9 10 aula

34813 Projectes d'estructures III c-b8

34827 Projectes de restauració c-b10

Horaris *

de 08:30 a 11:30

de 14:30 a 17:30

de 15:30 a 21:30

de 17:30 a 20:30

(*) La duració concreta del lliurament de treballs/exàmens es fixarà a criteri del professorat responsable dins les franges horàries establertes.

MÀSTER UNIVERSITARI EN TECNOLOGIA A L'ARQUITECTURA (MUTA)

juny

juny
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CALENDARI D'EXÀMENS / LLIURAMENT TREBALLS GENER 2016

1r curs

codi assignatura aula
34365 Tesina del Màster pendent

Optatives
dv dl dm dc dj dv

codi assignatura 15 18 19 20 21 22 aula
34352 Tècnica i arquitectura c-b11

34353 Història de l'arquitectura c-s6

34355 Crítica de l'arquitectura c-b6

34356 Historiografia de l'art i de l'arquitectura c-b6

34357 Teoria de l'arquitectura c-b6

34366 Arquitectura i ciutat moderna: Investigacions recents I c-b6

34370 Taller d'investigació c-b6

34371 Arquitectura i cultura c-b6

34372 Taller d'investigació II: Producció. Reproducció i debat arquitectònic c-b6

34374 Espai urbà i cinema (1950-2010) c-b6

34375 Taller d'investigació III: Barcelona com a cas d'estudi c-b6

34377 Història de l'Arquitectura II c-b6

de 14:30 a 17:30

de 17:30 a 20:30

(*) El lliurament dels treballs es fixarà a criteri del professorat responsable dins les franges horàries establertes

MÀSTER UNIVERSITARI EN TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA

Horaris *Horaris *

gener

Organització acadèmica Curs 2015-2016 251 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

 

CALENDARI D'EXÀMENS / LLIURAMENT TREBALLS JUNY 2016
abril

1r curs

codi assignatura aula
TFM    Convocatòria ordinària presentació de l'11 al 22 de juliol de 2016

TFM    Convocatòria extraordinària presentació del 10 al 21 d'octubre de 2016

 

optatives
dl dm dc dj dv

codi assignatura 6 7 8 9 10 aula
34352 Tècnica i arquitectura c-b6

34353 Història de l'arquitectura c-b6

34355 Crítica de l'arquitectura c-b6

34356 Historiografia de l'art i de l'arquitectura c-b6

34357 Teoria de l'arquitectura c-b6

34366 Arquitectura i ciutat moderna: Investigacions recents I c-b6

34370 Taller d'investigació c-b6

34371 Arquitectura i cultura c-b6

34372 Taller d'investigació II: Producció. Reproducció i debat arquitectònic c-b5

34374 Espai urbà i cinema (1950-2010) c-b6

34375 Taller d'investigació III: Barcelona com a cas d'estudi c-s5

34377 Història de l'Arquitectura II c-b6

Horaris *

de 10:30 a 13:30

de 14:30 a 17:30

de 17:30 a 20:00

(*) El lliurament dels treballs es fixarà a criteri del professorat responsable dins les franges horàries establertes

MÀSTER UNIVERSITARI EN TEORIA I HISTÒRIA DE L'ARQUITECTURA

34365

juny
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CALENDARI D'EXÀMENS / LLIURAMENT TREBALLS GENER 2016

34268 Tesina final màster-FM pendent

34269 Tesina final màster-AAMHS pendent

34270 Tesina final màster-PA pendent

34271 Tesina final màster-ASM pendent

1r curs
dj dv dl dm dc dj dv

codi assignatura 14 15 18 19 20 21 22 aula
34252 Fonaments teòrics del projecte modern c-b5

34253 Projecte i context cultural c-b5

34255 Projecte i societat de masses c-b1

34251 Recursos d'informació per a la investigació a l'arquitectura c-b4

34256 La pràctica del projecte c-b4

34258 Seminari d'investigació al voltant de la forma moderna c-b4

34263 Edificis comparats c-b4

34265 Cultura i societat de masses c-b6

34266 Tècnica i societat de masses c-b6

34267 Seminari de crítica i projecte c-b4

34272 Anàlisi d'obres i projectes c-b4

34274 Seminari d'instruments d'anàlisi. Oportunitats urbanes c-b4

34276 Materials de projecte c-b4

34277 Ciutats comparades c-b5

Horaris *

de 14:30 a 17:30

de 14:30 a 16:30

de 16:30 a 18:30

de 17:30 a 20:30

(*) El lliurament dels treballs es farà el darrer dia de classe dins les franges horàries establertes

MÀSTER UNIVERSITARI EN TEORIA I PRÀCTICA DEL PROJECTE D'ARQUITECTURA

gener
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CALENDARI D'EXÀMENS / LLIURAMENT TREBALLS JUNY 2016

1r curs

codi assignatura aula
34268 Tesina final màster-FM pendent

34269 Tesina final màster-AAMHS pendent

34270 Tesina final màster-PA pendent

34271 Tesina final màster-ASM pendent

TFM    Convocatòria ordinària presentació de l'11 al 22 de juliol de 2016

TFM    Convocatòria extraordinària presentació del 10 al 21 d'octubre de 2016

optatives
dl dm dc dj dv dl

codi assignatura 6 7 8 9 10 13 aula
34251 Recursos d'informació per a la investigació a l'arquitectura c-b5

34252 Fonaments teòrics del projecte modern c-b5

34253 Projecte i context cultural c-b5

34255 Projecte i societat de masses c-b5

34256 La pràctica del projecte c-b1

34258 Seminari d'investigació al voltant de la forma moderna c-b5

34263 Edificis comparats c-b5

34265 Cultura i societat de masses c-b5

34266 Tècnica i societat de masses c-b5

34267 Seminari de crítica i projecte c-b5

34272 Anàlisi d'obres i projectes c-b5

34274 Seminari d'instruments d'anàlisi. Oportunitats urbanes c-b5

34276 Materials de projecte c-b5

34277 Ciutats comparades c-b5

Horaris *

de 14:30 a 16:30

de 14:30 a 17:30

de 16:30 a 18:30

de 17:30 a 20:30

de 18:30 a 20:30

(*) El lliurament dels treballs es farà el darrer dia de classe dins les franges horàries establertes

MÀSTER UNIVERSITARI EN TEORIA I PRÀCTICA DEL PROJECTE D'ARQUITECTURA

juny

Organització acadèmica Curs 2015-2016 254 de 256 Junta d'Escola - 23 de juny de 2015



 

CALENDARI D'EXÀMENS / LLIURAMENT TREBALLS GENER 2016

1r curs gener

dj

codi assignatura 21 aula
34128 S1-Seminari-Taller de recerca DUOT 4t. Pis

34129 S2-Seminari-Taller de recerca DUOT 4t. Pis

34131 tutoria de tesina DUOT 4t. Pis

gener

optatives dj

codi assignatura 21 aula
34100 Projectar el territori DUOT 4t. Pis

34102 Anàlisi i avaluació de projectes DUOT 4t. Pis

34112 Les regles de la forma urbana c-b7

34120
Les transformacions territorials i urbanes del turisme de masses de sol i 
platja

DUOT 4t. Pis

34140 Paisatges culturals, patrimoni i projecte territorial DUOT 4t. Pis

34148 No hi ha ciutat sense plaça DUOT 4t. Pis

34291 Projectes en la ciutat-mosaic territorial DUOT 4t. Pis

34295 Espai públic: vivències, projectes i gestió c-b7

34297 Teoria de la forma general de les ciutats DUOT 4t. Pis

34684 Projecte urbà residencial contemporani DUOT 4t. Pis

34688 Estàncies urbanes DUOT 4t. Pis

34691 Pràctiques de recerca DUOT 4t. Pis

34693 Re-sidir. Habitatge i ciutat DUOT 4t. Pis

34698
Ordenació i projecte dels paisatges culturals en els hiper 
desenvolupaments: Beijing

DUOT 4t. Pis

34701 La construcció de la forma urbana DUOT 4t. Pis

34702 Urbanistes a les seves ciutats:Teories urbanes viscudes DUOT 4t. Pis

de 09:30 A 13:30

de 14:30 a 17:30

de 17:30 a 20:30

* El lliurament dels treballs es farà a la Secretaria del dep. d'Urbanisme dins la franja horària establerta.

Horaris *

MÀSTER UNIVERSITARI EN URBANISME                
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CALENDARI D'EXÀMENS / LLIURAMENT TREBALLS JUNY 2016

1r curs
dl dm dc dj

codi assignatura 6 7 8 9 aula
34128 S1-Seminari-Taller de recerca DUOT 4t. Pis

34129 S2-Seminari-Taller de recerca DUOT 4t. Pis

34131 tutoria de tesina DUOT 4t. Pis

optatives dl dm dc dj

codi assignatura 6 7 8 9 aula
34100 Projectar el territori DUOT 4t. Pis

34102 Anàlisi i avaluació de projectes c-b7

34112 Les regles de la forma urbana DUOT 4t. Pis

34120
Les transformacions territorials i urbanes del turisme de masses de sol i 
platja

DUOT 4t. Pis

34140 Paisatges culturals, patrimoni i projecte territorial DUOT 4t. Pis

34148 No hi ha ciutat sense plaça c-b7

34291 Projectes en la ciutat-mosaic territorial DUOT 4t. Pis

34295 Espai públic: vivències, projectes i gestió DUOT 4t. Pis

34297 Teoria de la forma general de les ciutats DUOT 4t. Pis

34684 Projecte urbà residencial contemporani c-b7

34688 Estàncies urbanes c-b7

34691 Pràctiques de recerca DUOT 4t. Pis

34693 Re-sidir. Habitatge i ciutat c-b7

34698
Ordenació i projecte dels paisatges culturals en els hiper
desenvolupaments: Beijing

DUOT 4t. Pis

34701 La construcció de la forma urbana DUOT 4t. Pis

34702 Urbanistes a les seves ciutats:Teories urbanes viscudes c-b7

de 09:30 A 13:30

de 14:30 a 17:30

* El lliurament dels treballs es farà a la Secretaria del Dep. d'Urbanisme dins la franja horària establerta.

juny

MÀSTER UNIVERSITARI EN URBANISME

Horaris *

juny
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