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projectesU 

  Justificació 

Les assignatures trimestrals Projectes 0 (anàlisis de les formes) 1 i 2 s’imparteixen durant el primer, 
segon i tercer trimestres del primer curs dels estudis d’arquitectura que, amb el subtítol “reality” 
constitueix una primera aproximació a les condicions materials del context i els instruments amb els 
quals es produeix el treball de l’arquitecte. 
Per això, totes les assignatures i activitats de primer curs estan orientades a comprendre les 
característiques de l’entorn, a través de la representació i la manipulació experimental, mitjançant 
l’elaboració de diferents models de la realitat: geomètric, físic, matemàtic, cultural...  
 
 
  Objectius 

L’objectiu del primer curs de projectes és l’adquisició de determinades competències  que són l'eix 
vertebrador de la titulació d’arquitecte. 
En aquest sentit, plantejarem el projecte en una doble vessant: com a instrument de síntesi 
d’aspectes tècnics, expressius, econòmics, socials, culturals o mediambientals i com a instrucció 
de transformació de l'entorn humà, sempre tenint en consideració les implicacions en tots els 
camps afectats.  
En el mateix sentit, creiem que cal portar els projectes al màxim nivell de concreció que l'estudiant 
pugui controlar en cada moment.  
 
 
  Competències 

Tradicionalment, hi ha hagut tres maneres de començar els estudis de projectes que podríem 
anomenar:  
a) "analítica": basada en l'estudi d'exemples representatius amb la intenció de descobrir les 
qualitats arquitectòniques i la complexitat del fet projectual.  
b) "pràctica": basada en l'inici directe de l'exercici disciplinar que, amb exercicis de complexitat 
reduïda, pretén arribar a un resultat final on concorrin tots els factors esmentats.  
c) "experimental": basada en l'assaig de qualitats abstractes per tal de familiaritzar-se amb 
conceptes genèrics, materials, etc. (pes, volum, circulació, ordre...)  
Contràriament a aquesta fragmentació, el curs proposa una triple entrada que compti amb tots tres 
enfocaments, donat que, en primer lloc, pretenem que l'anàlisi sigui simultani a la proposta 
concreta; en segon lloc, l'experimentació sempre estigui orientada a la resolució innovadora 
de problemes definits amb precisió i, en tercer lloc, tota reflexió estigui plantejada en termes 
constructius.  
Tres actituds que podem anomenar: mirada crítica, anàlisi propositiu i pensament material 
 
 
  Continguts 

Al ser un primer curs, cal considerar que els estudiants no solen tenir cap formació prèvia en la 
pràctica projectual i que, per l’actual pla d’estudis de batxillerat, tampoc solen tenir formació en 
història de l’art ni expressió gràfica. 
Dins l’ESARQ ja s’haurà cursat un trimestre en què haurien adquirit uns coneixements bàsics 
d’aquests aspectes a través de les assignatures, “Geometria”, amb iniciació a programes de 
representació, “Història 1”, on hauran conegut la primera fase de la història de l’arquitectura, 
“Pensament 1”, amb una introducció a la reflexió crítica; i “Física”, amb una introducció al 
comportament estructural dels materials i la geometria.  
De la mateixa manera, cal considerar que durant el segon i tercer trimestres, l’estudiant estarà 
cursant les assignatures “Informàtica”, on adquirirà les bases de diferents programes de 
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representació i les seves sinèrgies, “Dibuix” on aprofundirà en els sistemes de modelització, 
“Construcció”, que inicia un recorregut pels sistemes constructius, i “Matemàtiques”, on es reprenen 
conceptes de geometria i càlcul tractats a Expressió Gràfica i Física des d’una altra perspectiva, a 
més de continuar amb el programa de “Pensament”. 
Els coordinadors de curs vetllaran per establir vincles entre les diferents assignatures, 
especialment, en les seves parts pràctiques en què es buscarà compartir tots aquells aspectes 
comuns de cara a optimitzar el treball de l’estudiant i evitar fragmentació dels coneixements i la 
duplicitat dels esforços.. 
 
 
  Metodologia 

El curs combinarà les classes de taller (amb atenció personalitzada a cada estudiant i discussions 
de grup) amb sessions teòriques, visites a obres realitzades o en construcció i sessions 
crítiques on es posarà en comú el treball dels 4 grups del curs.  
Els estudiants han de treballar a l'escola el màxim d'hores possibles (tant a classe com al taller de 
maquetes) en contacte amb els seus companys per tal de compartir experiències i contrastar les 
seves propostes amb opinions diferents a les dels professors.  
L’horari de les classes serà dilluns de 11.00h a 14.00h i dimecres de 09.00h a 14.00h. amb 
possibilitat d’estendre les activitats a dimecres tarda.  
Cada curs te una durada de 9 setmanes que comptaran amb 2 lliuraments que pauten tant les 
fases de l’exercici com la seva comunicació.  
Simultàniament, l’estudiant reflectirà el procés d’aprenentatge en un bloc de treball format DIN A4 
el ZAP BOOK que incorporarà tant l’evolució dels exercicis com les reflexions provocades per 
activitats diverses (conferències, lectures, pel·lícules, viatges, etc.) enteses com a infiltracions que 
complementen o modifiquen la seva investigació.  
D’aquesta manera es vol evitar que l’estudiant sobrevalori el resultat final i prengui consciència dels 
mecanismes emprats en l’evolució del projecte.  
Al final de cada exercici l'estudiant haurà de presentar una informació que permeti la discussió 
pública de la seva proposta (powerpoint, pannells d'exposició, etc.). Simultàniament, elaborarà un 
dossier de la documentació lliurada (en suport digital .pdf i en suport paper DIN A3) que constituirà 
l’inici del seu curriculum projectual que ampliarà al llarg de la carrera. 
 
 
  Bibliografia 

Es donarà a cadescun dels grups pràctics 

 
 
  Avaluació 

El curs es basa en un progressiu augment de la complexitat dels temes d’estudi mitjançant la 
simultaneïtat d'exercicis de diverses escales així com la reiteració de determinats temes per tal que 
l'estudiant pugui avaluar l'increment de l'abast de la seva comprensió i capacitat d'actuació. 
Es valoraran tant la originalitat, coherència material i implicacions culturals dels exercicis com 
la claredat en la seva comprensió i comunicació. 
En concret, s’avaluaran els treballs segons els següents paràmetres: 
Conceptes: Mirar-mesurar-representar; antropometria; lèxic; context i medi; l’arquitectura com a fet 
cultural; el projecte com a resolució de qualitats immaterials. 
Competències: Treball en equip i participació en el curs. Capacitat de documentar-se 
autònomament i d’analitzar un emplaçament i un projecte en el seu aspecte físic i cultural i 
sintetitzar les seves característiques principals. 
Procediments: Comunicació d’idees oralment i en 2D (panells tipus concurs), 3D (maquetes i 
renders conceptuals) i multimèdia (tipus powerpoint). 
El treball es qualificarà numèricament de 1 a 10 juntament amb un comentari personal que reflectirà 
els tres paràmetres anteriors. Cadascuna de les assignatures te una segona convocatòria 
determinada en el calendari. 
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Com es tracta d’assignatures relacionades i consecutives, el professor pot decidir aprovar el primer 
trimestre a aquells estudiants que en el segon trimestre hagin assolit els objectius del curs de forma 
manifesta i tan mateix el segon trimestre a aquells estudiants que en el tercer trimestre hagin 
igualment assolit els objectius del curs en les mateixes condicions anteriorment anunciades. 
 
 
  Atenció 

L'estructura acadèmica del curs és la següent: 

Projectes 1 i 2 

Coordinador: Miquel Lacasta 

Assistent de projectes: Jonathan Arnabat 

Professors:  

Manuel Arenas - Miquel Lacasta 

Isabel Casanellas 

Claudia Collmar 

Elisabeth Sadurní  

El coordinador atendrà els estudiants de tots els grups els dimecres de 10.00 a 11.00h 

  Programa 

 
Projectes 1 i 2 
 
Veure annex 001 
 
 


