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Aquest document conté el projecte 
docent amb el programa del curs 
de Projectes de quart tardes de 
l’ETSAB UPC. S’hi combina contin-
gut teòric, docent i organitzatiu. 
Tot el material que aquí es recull 
és complementari i planteja una 
docència que no només és activa, 
sinó també refl exiva; no només es 
desenvolupa a l’aula, sinó també a 
fora, a través de lectures, l’estudi 
d’obres de referència i visites que 
acompanyen els exercicis de cada 
quadrimestre. L’objectiu és cons-
truir una teoria operativa del pro-
jecte basada en els principis con-
traposats del món rural i l’urbà, de 
la intervenció sobre el patrimoni 
industrial i la ideació d’espais de 
grans llums, programats i despro-
gramats.
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Introducció

L’assignatura de Projectes de l’ETSAB és l’única assignatura que es 
repeteix cada quadrimestre dels cursos del grau, des de primer fins a cinquè, 
i fins i tot és l’assignatura amb la qual s’acaba el màster habilitant: el projecte 
final de carrera (PFC). És l’assignatura que té més crèdits del grau i a la qual 
normalment l’estudiantat dedica més temps i esforç fora de l’aula. Funciona 
com un taller on es treballa i s’exposa l’evolució del projecte davant del grup 
per rebre’n feedback. El treball és purament pràctic i la major part del temps 
es fa individualment. L’objectiu de l’assignatura és desenvolupar un projecte en 
un lloc existent i amb un programa concret, que persegueix treballar un tema 
de fons determinat, que varia lleugerament en cada edició. El que s’avalua és el 
procés i el resultat final d’aquest projecte seguint els criteris que apareixen a 
la rúbrica i que des de l’inici del curs es facilita al programa docent: integració 
en l’entorn, lògica i coherència de la intervenció, definició tècnica, representa-
ció gràfica, presentació i comunicació, participació i implicació.

Concretament, aquí s’ha preparat el projecte docent per a les assigna-
tures de Projectes de quart curs del torn de tarda del grau en Estudis d’Arqui-
tectura (pla 2014) a l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de Barcelona (ET-
SAB UPC) del Departament de Projectes arquitectònics (DPA): Projectes V i 
VI. Encara s’arrossega la tradició d’assignatures anuals, tot i que en realitat són 
quadrimestrals. Les dues assignatures tenen una relació i una certa continuïtat 
pel que fa a la metodologia, el professorat i l’estudiantat, tot i que contingut 
diferent. Les dues assignatures del mateix nivell tenen una única persona que 
en fa la coordinació, diferent entre el torn de matí i el de tarda.

Hoy día la labor del proyectista riguroso suele ser más extensa y complicada que 
la de antaño: inventar y definir contenidos, explorar técnicas, refundar lugares, 
crear atmósferas, proyectar significados y, desde luego, concretar los proyectos 
en objetos y espacios con forma. El acto de proyectar es, más que nunca, un acto 
de síntesis de factores que proceden de campos muy dispares. Pero quizá lo más 
singular es que se trata de un acto de síntesis con un considerable margen de 
elección formal, que se traduce, demasiado a menudo, en vacua gratuidad.
Joaquim Español, Forma y consistencia

Secció del gimnàs del ‘Colegio Maravillas’, Madrid, Alejandro de la Sota, 1960-1962
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Context acadèmic i
pla d’estudis

Estructura general del Grau en estudis d’Arquitectura ETSAB UPC (300 ECTS)

PLA D’ESTUDIS 2014

PRIMER CURS  Matèries bàsiques en arquitectura
SEGON CURS  Forma, construcció i lloc
TERCER CURS  Habitatge i entorn urbà
QUART CURS  Dotacions, equipament i espai públic
CINQUÈ CURS  Tallers temàtics

El grau en Estudis d’Arquitectura s’estructura en quadre mòduls: propedèutic, 
tècnic, projectual i instrumental, als quals se suma el paquet d’assignatures 
optatives (24 ETCS en total). Projectes V i VI (7,5 + 7,5 ECTS / 11 h lectives/
ETCS) se situen en el 4t curs del grau (semestres 7 i 8), en el marc del mòdul 
Projectual juntament amb Urbanisme i Composició (Teoria i Història). Aquests 
mòduls, a cada curs, s’integren en una unitat temàtica que en sentit horitzontal 
relaciona les matèries de cada mòdul i les diferents assignatures. En el cas de 
4t curs: Teoria I, Estructures III, Construcció III, Condicionament i Serveis III, 
Representació Arquitectònica IV i Urbanística V-VI. 

En els cursos inicials de Projectes Arquitectònics es plantegen els 
conceptes bàsics de la teoria i la pràctica del projecte, com ara forma, espai, 
geometria, construcció o lloc, experimentats mitjançant una sèrie d’exercicis i 
projectes de durada diversa, tant de l’esfera de l’espai íntim com públic, espe-
cialment al voltant de la noció d’habitabilitat. Aquest primer cicle d’assignatures 
de projectes, que s’inicia a 1r curs amb Bases per al Projecte I i II, finalitza a 
3r amb Projectes III-IV, que monogràficament es dediquen a l’arquitectura de 
l’habitatge col·lectiu i a totes les seves derivades tipològiques, tecnològiques i 
de relació amb els llocs on s’inscriu. En el marc del 4t curs, a les assignatures 
de Projectes V i VI es fa un salt d’escala per incorporar de manera monogràfica 
la reflexió sobre l’edifici dotacional –equipament– i l’espai públic. L’objectiu és 
estudiar les relacions entre els edificis i l’espai lliure, i indagar sobre el sentit 
i la forma dels lloc públics a la ciutat actual. Les paraules clau que assigna el 
Departament de Projectes Arquitectònics a aquestes dues assignatures són: 
ofici, tècnica, programa, edifici públic.
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Projectes V (i de la mateixa manera P VI) és un curs quadrimestral de 7,5 
crèdits ECTS (1 ECTS = 25 hores de dedicació de l’estudiantat). Per tant, la 
dedicació mínima per superar el curs hauria de ser 187,5 hores al llarg 
de 14 setmanes lectives de mitjana. En total, 84 hores són presencials (6 
h/setmana) i la resta són de treball fora de l’aula = 103,5 hores. D’acord amb 
aquest càlcul, la dedicació mínima fora de l’aula és de 7,4 hores/setmana, de 
manera que els treballs d’anàlisi, preparació i desenvolupament dels projectes 
(de manera individual o en petits grups) haurien de reflectir aquesta dedicació.

En relació amb la matèria concreta del “projecte arquitectònic”, a les fitxes 
del paquet d’assignatures projectuals del pla d’estudis, malgrat que no s’assig-
nen a cap curs concret, hi podem trobar textualment el contingut següent, que 
identifiquem amb PV i PVI, respectivament:

Concepción, construcción y representación de formas arquitectónicas complejas, 
multifuncionales y multiescalares. Relación entre infraestructuras y edificios de ser-
vicios con un especial énfasis en el proyecto de edificio público o equipamiento y 
su inserción urbana y territorial. Forma y uso de espacios públicos que respondan 
a necesidades culturales y sociales diversas.
Desarrollo de proyectos incluyendo los detalles constructivos esenciales de cada 
edificio. Sintetizar correctamente los programas de equipamientos progresivamente 
complejos con el dominio de las tecnologías de la edificación. Atender en especial 
a la síntesis de respeto al contexto rural o urbano en términos de impacto físico y 
social.

Davant aquestes qüestions clau, per entendre el passat cal actuar sobre el 
present i definir el futur del nostre hàbitat. Cal preguntar-se: quin és el paper de 
l’arquitectura en un entorn que necessita invertir molta energia per aconseguir 
una transformació significativa?, on són els límits d’escala, la quantitat de nova 
població i el nivell de tecnificació del territori?, quines són les tipologies per-
tinents, sistemes de construcció i protocols de conservació? I, més concreta-
ment: què entenem actualment per equipament o edifici públic? És un espai 
monofuncional adreçat a les branques del sector terciari (educació, sanitat, 
serveis, etc.), o un edifici multifuncional, amb espais híbrids i potencialment 
desprogramats, que pugui donar resposta a les necessitats certes del present i 
a les incerteses dels usos futurs? I en quin context principal es produirà aques-
ta arquitectura: en el medi urbà congestionat i policèntric de les ciutats grans 
i mitjanes, pròpies del territori difús i continu de l’urbanisme contemporani, o 
atenent l’auge del món rural i al procés de despoblament que arreu del món 
ha caracteritzat les societats dels segles XX i XIX? 

Centre d’estudis hidrogràfics, Madrid, Miguel Fisac, 1960-1960
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GRAU EN ESTUDIS D’ARQUITECTURA
210GESTARQ | 21010114

Resum de competències del Pla 2014 
en relació a Projectes V i VI

OBJECTIUS GENERALS

L’objectiu d’aquesta titulació és formar els estudiants del Grau en Arquitectura 
perquè adquireixin les competències necessàries per a l’exercici no habilitant 
de la professió d’Arquitecte d’acord amb el Reial decret 861/2010, pel qual 
s’estableix l’ordenació dels ensenyaments universitàries oficials. La titulació 
així plantejada persegueix establir els coneixements, les habilitats i els valors 
necessaris per crear projectes arquitectònics amb rigor tècnic i respecte pel 
patrimoni cultural i mediambiental. Es fomenta així una formació en què es 
desplega l’aptitud de l’estudiantat per concebre i dissenyar les formes en què 
es desenvolupa la vida, en el context d’una activitat professional diversa i trans-
versal, en àmbits des de la promoció i la construcció d’obra nova o de rehabili-
tació, fins a lordenació de l’espai públic, el paisatge o la gestió del sòl edificat.

COMPETÈNCIES GENERALS

Comprendre les relacions entre la forma natural i la forma artificial fruit de 
l’acció de l’ésser humà sobre el planeta, tant a nivell individual com col·lectiu; 
tant des del punt de vista de l’edificació com de l’espai lliure i del territori 
que l’envolta. A partir d’aquesta consideració general sobre la transformació 
del medi físic, pròpia de l’arquitectura, s’aspira conèixer la història i les teori-
es de l’arquitectura, així com les arts, les tecnologies i les ciències humanes 
relacionades amb aquesta, assumint així el paper de les belles arts com a factor 
que pot influir en la qualitat de la concepció arquitectònica. Finalment, cal com-
prendre els problemes de la concepció estructural i constructiva vinculada 
amb els projectes edificatoris i urbans, així com les tècniques en relació al 
confort interior dels projectes, a totes les escales.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Capacitat de representació i anàlisi: aptitud per aplicar els coneixements 
gràfics a la representació despais i objectes; concebre i representar els atri-
buts visuals dels objectes i dominar-ne la proporció i les tècniques de dibuix, 
incloses les informàtiques. Coneixement adequat i aplicat a l’arquitectura i dels 
sistemes de representació espacial.

Capacitat tècnica i de gestió: aptitud per concebre, calcular, dissenyar edi-
ficis i conjunts urbans, i executar estructures d’edificació i sistemes de tanca-
ment, distribució interior, fonamentació i condicionament. Capacitat per aplicar 
les normes tècniques i constructives d’obra nova i de conservació.

Capacitat formal i teòrica: capacitat per a la concepció, la pràctica i el 
desenvolupament de projectes bàsics i d’execució, croquis i avantprojectes. 
Aptitud per elaborar programes funcionals d’edificis i espais urbans; interve-
nir i conservar, restaurar i rehabilitar el patrimoni construït; suprimir barreres 
arquitectòniques; exercir la crítica arquitectònica. Coneixement adequat de 
les teories generals de la forma; la història general de l’arquitectura; funcions 
pràctiques i ergonomia; els mètodes d’estudi de les necessitats socials, la 
qualitat de vida i l’habitabilitat. Capacitat per desenvolupar projectes capaços 
de conservar els recursos energètics, mediambientals i culturals.
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Reptes i
perspectives de futur

El logro natural de la innovación es la tradición, con su ejemplaridad suscita la 
continuidad y la perpetuidad. La originalidad es por su propia esencia ejemplaridad, 
y así como la originalidad es el resultado de la innovación, de la misma manera la 
ejemplaridad es el fundamento de la tradición [...] No hay que confundir los dere-
chos de originalidad con las falsas rupturas. Es una falsa ruptura la que mira a la 
novedad por la novedad, sin preocuparse de sustituir un nuevo valor por el antiguo, 
es decir, de fundar una nueva tradición.
Luigi Pareyson, Conversaciones de estética (1966)

Durant el curs 2018-2019, la direcció del DPA va organitzar un grup de treball 
al Departament amb la missió de repensar la docència del projecte d’arquitec-
tura, partint d’una diagnosi de l’estat actual de les assignatures i interrogant-se 
sobre la vigència del darrer document guia sobre aquesta qüestió: “Criteris per 
a la docència de projectes. Document base”, elaborat els cursos 2005-2006 
sota el lideratge del professor Carles Martí Arís. L’objectiu era proposar els 
canvis pertinents a totes les assignatures, de primer a cinquè curs, atenent les 
noves circumstàncies no només acadèmiques, sinó també socials, econòmi-
ques, etc. Calia, i cal encara, repensar no només els continguts de les 
assignatures, sinó també els models d’aprenentatge més adequats per a 
la conjuntura actual, que els darrers mesos a més a més s’ha vist molt determi-
nada i alterada pel nou entorn telemàtic de la docència, a tots els nivells. 

La revisió dels criteris de 2006 i els programes docents dels darrers anys 
van posar de manifest que de manera general no es tenen en compte (o es 
fan tangencialment) alguns continguts, com ara els processos participatius, la 
producció digital, la comunicació del projecte, la sostenibilitat, la rehabilitació o 
noves maneres de concebre l’espai públic urbà i rural, entre d’altres. Aquests 
continguts s’imparteixen en alguns cursos, però normalment no en són el tema 
central. D’altra banda, en la successió de cursos es detecta una combinació 
de l’aprenentatge “per reiteració” (fer sempre el mateix incrementant el 
grau de complexitat i l’escala) i l’aprenentatge “per temes” (variar l’objecte 
d’estudi), combinant l’estudi de casos (referents) amb enfocaments més expe-
rimentals.

MUBE, Sao Paulo, Brasil. Paulo Mendes da Rocha, 1986-1995
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Concretament, en relació amb el quart curs (matí i tarda), el grup de tre-
ball va constatar que ja no es treballa amb el binomi emplaçament + programa 
sinó que el projecte surt d’una situació plantejada. Els estudiants solen comen-
çar construint cartografies operatives en grup. Se sol treballar en situacions 
d’actualitat que representin noves potencialitats que s’activen amb arquitectura 
i combinant la intervenció sobre l’espai construït i l’experimentació. Sovint es 
relacionen els dos quadrimestres (compartint emplaçament, plantejant dualitats 
com ara edifici reutilitzat/edifici modular, etc.). Continua sent molt important la 
tecnologia, en la tradició equipament-ciutat-tècnica.

En aquest context, es van assenyalar una sèrie de reptes generals que 
l’actual proposta docent assumeix en la mesura que puguin ajudar a millorar 
la dinàmica d’aprenentatge de les competències concretes de PV i PVI. Les 
millores organitzatives proposades són:

. Treballar amb convenis, amb empreses o institucions alienes a 
l’Escola, per tenir una relació més intensa amb la realitat i la problemàtica 
fora de l’entorn acadèmic, i alhora disposar de més recursos per a la 
difusió i comunicació dels resultats docents. 
. Incorporar a l’avaluació una mirada externa, en forma de tribunals 
independents, que puguin aportar un criteri més objectiu per valorar els 
exercicis/projectes, deslligat del seguiment del curs, que d’altra banda 
és cabdal. 
. Augmentar la càrrega prospectiva dels cursos. Les assignatures 
no només han de donar una resposta a problemes reals, sinó també 
plantejar nous problemes i reptes de la societat. Cal que la universitat 
serveixi també per plantejar models alternatius a tots els nivells: socials, 
energètics, habitacionals, etc. 
. La semestralitat sembla irreversible pel context europeu. Cal 
afrontar-la, doncs, com una oportunitat per obrir un nombre més gran 
d’assumptes i metodologies en el marc del Departament, o puntualment 
com una eina d’aprofundiment en certs projectes complexos, que neces-
sitem més temps de maduració.

El projecte docent dual que aquí es presenta pretén fer front a aquests as-
sumptes generals, mantenint totes aquelles dinàmiques que han caracteritzat el 
quart curs durant les darreres dècades, però implementant un nou cos teòric 
i noves metodologies docents. La dualitat d’ambdós quadrimestres, quant a 
programa, lloc i tècnica, les dinàmiques als tallers o els treballs amb convenis 
amb les administracions del territori són les principals línies d’actuació que es 
desenvolupen al llarg del projecte docent.

Primer dia de taller a l’aula de l’ETSAB UPC, 2019
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DECÀLEG
1  El curs bascula entre la consideració de l’espai lliure (ciutat o paisat-
ge) com a espai públic i propi de l’arquitectura, els programes col·lectius 
(equipaments) i les consideracions tècniques com elements inspiradors de 
la forma. Es vol centrar l’atenció a pensar els edificis i espais públics a partir de 
les relacions que s’estableixen amb el lloc, la tècnica i el programa, amb un 
alt grau de definició constructiva, estructural i energètica.

2  Els reptes han de partir de situacions i problemes reals, que puguin ser 
plantejats conjuntament amb entitats públiques i privades que se’n puguin fer 
càrrec. S’ha d’aconseguir la col·laboració mitjançant convenis de les entitats 
més adequades per a cada quadrimestre, a fi d’assegurar una ajuda per a la 
documentació gràfica, l’accés als espais i l’aportació de coneixement per part 
d’experts. I, si pot ser, rebent una contraprestació econòmica per la difusió dels 
resultats amb exposicions i publicacions.

3  S’estudia l’equipament públic des de la contemporaneïtat i la re-
definició del que són els programes funcionals el segle XXI. En aquest 
sentit, l’obra nova i la intervenció sobre l’espai construït, Barcelona i territoris 
suburbans de baixa densitat, espais de grans llums i estructures modulars, 
seran els pols complementaris de l’assignatura.

4  Es plantegen dos emplaçaments contraposats i marcs temporals 
diferents. D’una banda, les naus industrials, en concret les colònies tèxtils, 
com a base per a la ciutat productiva del segle XXI. I, de l’altra, la Barcelona 
postolímpica i la seva capacitat de formar la ciutat de les properes dècades. 
Com han envellit les quatre àrees olímpiques? Com s’han integrat en els teixits 
urbans preexistents? Quins usos, ocupacions i situacions es proposen per a 
les properes dècades? Com es defineix la indústria neta del segle XXI? Quin 
és el futur patrimonial, paisatgístic i arquitectònic de les colònies tèxtils? Poden 
les colònies, de la mateixa manera que el segle XIX, convertir-se en nous pols 
urbans autosuficients?

5  S’ha d’organitzar una base conceptual mitjançant classes teòriques, 
una col·lecció d’escrits i una selecció d’obres de referència. El curs ha 
d’intentar partir dels aprenentatges previs i les experiències dels anys anteriors 
per construir un programa docent més enllà dels exercicis puntuals. Es tracta 
de construir un substrat i posicionament teòric i tècnic que nodreixin els 
plantejaments dels exercicis. Ha de permetre reflexionar més enllà de les 
resolucions concretes dels projectes dels estudiants de cada curs.

6  Es vol millorar la comunicació amb l’estudiantat. D’una banda, els 
estudiants han de rebre una qualificació i comentaris de cada un dels 
lliuraments. S’han de ponderar els lliuraments perquè realment sigui una 
avaluació continuada, donant més percentatge a l’últim lliurament del curs.
Convé estructurar la docència fora de les hores lectives. Cal planificar 
uns exercicis i unes dinàmiques fora de l’aula que permetin continuar el procés 
d’aprenentatge actiu i que repercuteixin positivament en l’aula. De l’altra, també 
es pretén incentivar la participació activa de tot el grup, l’actitud crítica i 
evitar les correccions individuals. Hem d’intentar vèncer la gran inèrcia de l’in-
dividualisme i aconseguir una dinàmica més constructiva. L’objectiu és poten-
ciar la capacitat d’argumentació, la comunicació oral i la representació 
gràfica, la síntesi i la claredat expositiva, i el treball en grup. Finalment es 
proposa passar les enquestes SEEQ cada quadrimestre.

7  S’ha de fomentar l’aproximació al projecte arquitectònic des d’escales 
diverses i procediments formals heterodoxos, fugint quan convingui de 
la linealitat que suposa començar per l’emplaçament i acabar en el detall. Hem 
de possibilitar noves maneres de pensar, representar i comunicar l’arquitectura, 
reforçant les maquetes però també els salts d’escala.

8  Els tallers han de poder funcionar individualment i en petits equips, 
tant per a l’estudiantat com per al professorat. Els exercicis són individuals però 
es treballa en equips, amb més intensitat durant la primera fase, com a meto-
dologia docent. El professorat treballa sempre amb els estudiants al taller, però 
a més convé plantejar unes sessions puntuals en petits grups i amb el grup 
sencer en sessions conjuntes, de manera que es fomentin dinàmiques transver-
sals, útils no només per posar les qualificacions, sinó també per donar l’oportu-
nitat al llarg de tot el curs de visualitzar els resultats del procés d’aprenentatge 
de tots els estudiants i no només dels grups reduïts.

9  El curs ha de ser una oportunitat per visitar arquitectures i espais 
urbans de referència, projectats en molts casos per arquitectes de prestigi 
reconegut, que sovint són o han estat professors de l’Escola, als quals es con-
vida a participar en el curs mitjançant conferències o sessions de correcció.

10  L’assignatura de Projectes ha de transcendir l’Escola per exposar els 
seus resultats més enllà, en format de publicacions o exposicions, i també a 
través de les xarxes socials. S’ha de tenir una imatge corporativa clara i potent 
que defineixi des dels cartells de les conferències fins a qualsevol material que 
es derivi del curs.
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Objectius generals

Projectes V i VI centren la seva atenció a pensar els edificis i espais 
públics a partir de les relacions que s’estableixen amb el lloc, la tècni-
ca i el programa, amb un alt grau de definició constructiva, estructural 
i energètica. Les temàtiques treballades van de la reutilització o la intervenció 
sobre el patrimoni construït a estructures de grans llums, sistemes modulars i 
construcció prefabricada o industrialitzada. Si durant un quadrimestre s’intervé 
sobre el patrimoni, en l’altre es proposa un edifici de nova planta que atengui 
una sèrie de requeriments tècnics i programàtics en relació amb programes 
col·lectius. En un quadrimestre es busca un entorn rural i en l’altre un entorn 
urbà per consolidar a l’àrea metropolitana de Barcelona.

Els projectes no només han de treballar amb les peces edificades (l’espai 
ple), sinó també amb tot l’espai circumdant (l’espai buit). S’ha de tenir en 
compte l’accessibilitat amb transport públic i privat; les qualitats i dimensions 
dels espais exteriors adjacents, existents o de nova creació; la relació física i 
visual de l’edifici amb el paisatge proper; etc.

A partir d’aquest enunciat general, es pretén fer una aposta per una 
reprogramació en relació amb l’entorn i el perfil de l’usuari, per una intervenció 
sobre el patrimoni construït i per una recerca sobre nous reptes de la professió. 
Així mateix, es vol potenciar la capacitat creativa, comunicativa i col·laborativa 
de l’estudiantat, incentivant el treball en grup i col·lectiu, aspectes que estan 
lligats a les noves formes del treball relacionat amb l’arquitectura, amb estruc-
tures laborals deslocalitzades, treball interdisciplinari i encàrrecs molt oberts a 
processos participatius.

Els reptes es poden sintetitzar en les accions següents:
· Recuperar l’espai lliure i construït de la zona d’estudi.
· Consolidar l’entorn amb un ús adient, que actualment està infrautilitzat.
· Definir materialment un contenidor que permeti acollir qualsevol tipus de 
programa atenent la flexibilitat en el temps.
· Desenvolupar la dimensió tècnica del projecte arquitectònic.
· Incorporar els aspectes ambientals i tecnològics com a material de projecte.
· Comunicar el projecte de manera eficaç gràficament i oralment, en diferents 
suports, formats i situacions (plafons resum, dossiers, exposicions, audiovisu-
als, publicacions, etc.).

National Gallery, Berlín, Mies van der Rohe, 1962-1968
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Agenda 2030
Estratègies de desenvolupament sostenible

PROJECTES V

Objectiu 7: Energia neta i assequible

Objectiu 9: Indústria, innovació i infraestructures

Objectiu 10: Reducció de les desigualtats

Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles

Objectiu 17: Aliança per a assolir els objectius

PROJECTES VI

Objectiu 7: Energia neta i assequible

Objectiu 11: Ciutats i comunitats sostenibles

Objectiu 17: Aliança per a assolir els objectius

L’Agenda 2030 pel Desenvolupament Sostenible és un pla 
d’acció que permet a totes les administracions, de les locals 
a les nacionals, fer front als reptes socials, econòmics i medi-
ambientals de la globalització, posant al centre les persones, el 
planeta, la prosperitat i la pau, sota el lema de “no deixar ningú 
enrere”. Va ser aprovada pels 193 Estats membres de Nacions 
Unides amb la finalitat d’avançar cap a una societat global més 
inclusiva, pròspera, justa i sostenible. La responsabilitat de la 
Universitat pública, en la que s’enmarca aquest projecte do-
cent, ens obliga, com a partíceps en la formació de la ciutada-
nia, a tenir-les en consideració. 



El campo es ahora el nue-
vo frente de operaciones. Un 
mundo antes dictado por las 
estaciones y la organización 
de la agricultura ahora es una 
mezcla tóxica de experimentos 
genéticos, nostalgia industri-
al, migración estacional, ad-
quisiciones territoriales, sub-
sidios masivos, habitabilidad 
efímera, incentivos fi scales, 
agitación política, mapeos di-
gitales, agricultura forzada, 
homogeneización de especies… 
En otras palabras, más volátil 
que la ciudad más acelerada.         

Rem Koolhaas, 2012
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El curs de quart tracta diferents temàtiques en relació amb el pla d’estudis, 
segons el criteri del Departament de Projectes Arquitectònics i d’acord amb 
les assignatures del mateix nivell. Aquestes temàtiques apareixen amb més 
intensitat en un dels quadrimestres. És important treballar-los en els projectes i 
segurament no és tan rellevant la manera concreta d’agrupar-los.

Els últims cursos, els conceptes s’han agrupat amb una certa lògica de 
dualitats, però accepten multitud d’organitzacions diferents per configurar un 
discurs docent en relació amb el curs anterior i el posterior.

rural / urbà
despoblat / consolidat

perifèria / centre
reocupació / obra nova

dispersió / centralització
programat / desprogramat

permanent / flexible
espai natural / espai artificial

espai públic / espai privat
modular / grans llums
postindustrial / terciari

construcció tradicional / noves tecnologies
paisatge natural / paisatge urbà

aïllament / connexió
efímer / permanent

# rural, urbà, despoblament, ciutat consolidada, centre, perifèria, ciutats 
policèntriques, espai, paisatge, re-ocupació, re-ús, intervenció, transformació, 
postindustrial, obra nova, programat, desprogramat, espai natural, espai públic, 
espai urbà, naturalesa, dotació, equipament públic, despoblament, congestió, 
ofici, tècnica, híbrid, multifuncional, monofuncional, medi ambient, ús, impacte 
social, impacte físic, emergència climàtica, sostenibilitat, envolupant, estructura, 
instal·lacions, gros de l’obra, espai servit, espai servidor

Dualitats

Gimnàs Christianeum, Hamburg. Arne Jacobsen i Otto Weitling, 1966-1971
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2021-2022, Projectes V-t, parc logístic a Cal Marçal, Puig-reig 2021-2022, Projectes VI-t, edifici de grans llums a la Marina del Prat Vermell

rural
urbà

despoblat centre

perifèria

reocupació
obra nova

dispersió centralitzacióprogramat

desprogramat

espai natural espai artificial

espai públic
espai privat

modular

grans llums

terciari
construcció tradicional

noves tecnologies

paisatge natural

paisatge urbà

aïllat

connexió

híbrid

estructura

reús intervenció

postindustrial

multifuncional

fl exible

medi ambient
fluvial

infraestructura

emergència climàtica

efímer

permanent

transformació



El campo y la ciudad han sido, 
históricamente, realidades 
complementarias y simbióti-
cas, e incluso, a veces, difíci-
les de deslindar con claridad.  
Es frecuente encontrar en el 
mundo rural, la raíz de ciertas 
situaciones que, más adelante, 
la ciudad absorberá e incor-
porará a su estructura.
Carles Martí, 2005
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Objectius específi cs
PVI (2n Q)

Les quatre àrees olímpiques i el cinturó de rondes. 
Fotografia aèria de Barcelona, IGN (Institut Geogràfic Nacional)

El segon quadrimestre es treballa el projecte d’un edifici de grans llums i sense 
un ús determinat en una àrea pendent de consolidació de Barcelona, tot i 
que conté un planejament urbanístic interessant i una qualitat arquitectònica 
notable. Si durant el primer quadrimestre l’exercici es basa en la reprogramació 
i intervenció sobre el patrimoni, en el segon es treballa un edifici de nova planta 
per a diferents usos. Si el primer era un entorn postindustrial, en el segon es 
tria un espai de la Barcelona postolímpica amb les rondes com a element infra-
estructural que el relaciona amb les altres àrees de la ciutat. 

Per tant, es tracta d’un curs centrat en la intervenció en una zona construï-
da fa trenta anys per a un esdeveniment molt puntual i efímer però que va servir 
per canviar la ciutat: els Jocs Olímpics de 1992. Es pretén especular sobre les 
noves formes de pensar i projectar la reocupació d’aquell entorn construït quan 
el temps ha passat, les condicions han canviat i se n’ha perdut el sentit inicial. 
En concret, es reflexiona sobre el present i el futur de l’àrea de la Vall d’He-
bron, de la Vila Olímpica del Poblenou, de Montjuïc i de l’avinguda Diagonal. 

Per segona vegada es persegueix una reflexió arquitectònica propositiva 
sobre les noves formes de vida contemporànies, el sentit de l’espai col·lectiu 
i la redefinició dels equipaments públics però en un entorn diferent que fa 
canviar les condicions programàtiques. Caldrà respondre a l’anàlisi del lloc per 
projectar una edificació en relació a un espai lliure, amb la intenciód e dotar i de 
millorar aquesta àrea en consolidació.

Per una banda cal revisar la història de l’indret, conèixer les actuacions 
fetes pels Jocs Olímpics de 1992 i tenir en compte les propostes actuals que 
s’estan desenvolupant, ja sigui des de l’Ajuntament de Barcelona, Barcelona 
Regional o les associacions veïnals. A partir del coneixement de la realitat del 
lloc i de la recerca de referències, es comença el projecte. Cal buscar la posi-
ció exacta dins d’una àrea d’actuació delimitada, redefinir l’entorn, i aconseguir 
un edifici de grans llums que compleixi la condició de ser multifuncional, flexible 
i fàcilment adaptable al llarg del temps i als diferents usos possibles.
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Consolidació de l’espai urbà metropolità
Des de principis de la dècada de 1960, especialment en el països desenvolu-
pats, estem assistint a una pèrdua progressiva de les funcions residencials dels 
centres urbans i dels cinturons perifèrics. Aquests àrees urbanes han passat a 
convertir-se en centres terciaris –especialment de serveis– en el primer cas, o 
zones productives i logístiques en el cas de les perifèries. És el que anomenem 
la ciutat postindustrial. Una ciutat en molts casos desproveïda de la referència 
del “centre”, entès com l’espai públic emblemàtic i representatiu de la ciutat, 
però també vinculat a la vida residencial i al goig contemplatiu de l’espai buit 
urbà. En els darrers anys les polítiques del sòl de les àrees metropolitanes més 
importants d’arreu estant intentat revertir aquesta situació, pròpia del “territori 
difús” de finals del segle XX, per intentar construir veritables ciutats policèntri-
ques, capaces de generar diferents pols de referència de l’espai urbà comú, 
públic, i amb major contacte amb la natura, seguint la vella pretensió del mala-
guanyat urbanisme de la ciutat moderna.

Espais desprogramats de grans llums 
Es tracta d’espais que han de tenir una condició híbrida, flexible, fàcilment 
reconfigurable. Concretament parlem d’uns equipaments que ja no responen 
al model monofuncional de l’arquetipus de l’edifici públic terciari del passat 
recent: el poliesportiu, el centre cultural, el centre per a la tercera edat, etc. Es 
tracta d’espais de grans dimensions, capaços de la subdivisió, que com els 
nous equipaments del segle XXI, no reconeixen els límits entre habitatge, oci o 
treball; una zonificació i programació que durant el segle XX fins i tot ha servit 
per organitzar les grans àrees de les ciutats i perifèries. L’ús cultural de gran 
format, l’esportiu i el sanitari seran possible formes d’ocupació d’aquests nous 
edificis desprogramats.

Àrees postolímpiques de Barcelona
Les quatre àrees olímpiques i part dels espais públics, equipaments i residèn-
cies que van ajudar a consolidar o crear, queden enllaçades per les Rondes, 
el gran projecte viari de l’època. A l’actualitat, la Barcelona del segle XXI no 
només afronta els assumptes universals de l’urbanisme contemporani com el 
fenomen de la ciutat difosa, l’organització policèntrica de les àrees metropolita-
nes o la re-naturalització de l’espai públic. També encara nous espais d’opor-
tunitat en la re-ocupació no només de les àrees olímpiques i de la seva ulterior 
conversió en àrees monofuncionals (esportives i de serveis principalment), sinó 
en la reflexió continua sobre el territori de les Rondes, especialment en l`àrea 
del litoral, del Besòs, que s’erigeixen com a escenaris de futur per a la ciutat.

Emplaçament de l’edifici de grans llums
a la Vall d’Hebron, Carlos Belmonte curs 2019-2020



El interés por los contenidos 
antropológicos de lo rural, su 
doble condición de paisaje na-
tural y su explotación artifi -
cial, junto con la necesidad de 
aprender a operar con unas 
condiciones ambientales com-
pletamente nuevas, es hoy en 
día un tema fundamental com-
partido por muchas discipli-
nas.
Juan Herreros, 2019



PROJECTES
VI TARDES

[PVIt]PVI Espai multifuncional
Proposta docent
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CONTEXT I PLANTEJAMENT Espai multifuncional
de grans llums

L’ESPAI DESPROGRAMAT
La principal característica d’un edifici multiusos és el seu programa 
indefinit, no específic, que permet adequar-se al canvi de funció. Per 
aconseguir-ho, li cal una estructura bàsica regular d’espais i instal·lacions per 
a les capacitats previstos a l’interior i a l’exterior. La indeterminació dels espais 
dependrà en gran mesura de la regularitat i l’homogeneïtat de la trama estructu-
ral i els espais per als quals serveix. No es busca una arquitectura estretament 
vinculada a un programa específic, que sovint queda obsolet ràpidament, sense 
que sigui possible transformar-lo per l’estricta relació entre forma i programa. El 
contenidor que es demana ha de procurar, doncs, esdevenir una arquitectura 
universal, anònima i intemporal, tot i que a partir de tècniques i procediments 
contemporanis. 

Així doncs, es proposa treballar sobre un espai neutre de grans 
llums, és a dir, una gran sala que permeti acollir un gran nombre de 
persones per fer un acte comú en relació amb el màxim de programes 
possibles. L’estructura que cobreix aquest espai té una importància decisiva 
i sorgeix a partir de l’estudi de les relacions formals entre la superfície que 
s’ha de cobrir, els elements que configuren el volum i les entrades de llum. Les 
tipologies estructurals que es podran fer servir van des de cobertes i elements 
lineals treballant a tracció i a tallant, incloent-hi encavallades triangulades, 
cobertes tensegrity i malles espacials, fins a solucions particulars amb grans 
elements pretesats o posttesats.

Aquest volum no és autònom i ha de respondre al solar on s’insereixi i a 
l’espai lliure, a través de l’accés i de la relació de l’espai principal interior amb 
l’exterior. En definitiva, es tracta de capturar un espai i donar-li qualitat a través 
de la forma de l’estructura i la llum. Per tant, aquests en seran els aspectes 
més representatius:

· el valor formal de l’estructura i el seu paper en les entrades de llum natural
· la relació entre coberta-estructura-tancament, especialment en les cantonades
· la definició dels tancaments: modulació, protecció, flexibilitat, materialitat, etc.
· el disseny dels elements particulars en relació amb el tot



Infraestructures col·lectives Projectes VIt | ETSAB-UPC48 49

Poliesportiu i ordenació urbana al Turó de la Peira,
Barcelona. Anna Noguera, Javier Fernández, 2014-2020
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ÀMBIT D’INTERVENCIÓ
Àrees olímipiques de Barcelona
Els Jocs Olímpics de Barcelona van suposar un impuls sense precedents de 
l’obra pública i la renovació de serveis a la ciutat: remodelació i incorporació de 
nous espais públics urbans (places, parcs, avingudes, etc.), nous equipaments 
culturals i esportius (teatres, museus, auditoris, poliesportius, etc.), impuls de 
l’edificació pública i privada, residencial i dotacional, etc. Una història d’èxit po-
lític i urbà que va consolidar el que després es va batejarar com a “model Bar-
celona”. Principalment van ser quatre àrees olímpiques desenvolupades 
que incloïen l’Anella Olímpica de Montjuïc, amb l’estadi, el Palau Sant Jordi i les 
piscines Picornell; la Vila Olímpica del Poblenou, convertida posteriorment en 
zona residencial, amb el port olímpic i les residències dels atletes (Vila Olímpica 
de Barcelona); la zona de la Diagonal, entorn de les instal·lacions ja existents 
del Futbol Club Barcelona i del Reial Club de Polo; i finalment la Vall d’Hebron, 
que es va sotmetre a una important remodelació urbanística al voltant del Velò-
drom d’Horta. 

Els jocs olímpics van significar també la construcció de les rondes Lito-
ral i de Dalt al llarg del perímetre de la ciutat, així com dels nusos de la Trinitat 
i del Llobregat, que van contribuir a esponjar notablement el trànsit rodat de la 
ciutat. Planificades per Josep Acebillo i Alfred Morales, les dues noves rondes 
se sumaven a la ja existent ronda del Mig, que creua la ciutat. Les quatre àrees 
olímpiques quedaven enllaçades per aquesta nova via de circumval·lació, que 
posteriorment també va esdevenir un espai d’oportunitat per la regeneració 
urbana de les àrees limítrofes i un enclau per ubicar-hi nous equipaments. Com 
han demostrat els darrers treballs de Barcelona Regional, les Ronden han estat 
objecte d’estudi i transformació permanent el darrers 25 anys.  

A més, la ciutat va viure una revolució pel que fa a les grans infraestruc-
tures de telecomunicacions. Es va construir la torre de comunicacions de 
Collserola, obra de Norman Foster, i la torre de comunicacions de Montjuïc, de 
Santiago Calatrava, a banda d’instal·lar-se 150 quilòmetres de fibra òptica en el 
subsol de la ciutat.

Piscines Bernat Picornell, Barcelona.  Antoni Lozoya i Joan Ricard
(projecte inicial); Franc Fernández i Moisés Gallego (remodelació), 1970/1990
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La muntanya de Montjuïc i les àrees d’oportunitat
Com és sabut, els Jocs Olímpics de 1992 van significar la remodelació d’una 
part de la muntanya de Montjuïc, amb la creació de l’anomenada Anella Olím-
pica, dissenyada per Carles Buxadé, Joan Margarit, Federico Correa i Alfons 
Milà, on es van remodelar instal·lacions esportives existents, com l’Estadi Olím-
pic de Montjuïc o les Piscines Picornell, i es van construir instal·lacions noves, 
com el Palau Sant Jordi o l’Institut Nacional d’Educació Física de Catalunya. 
En els anys posteriors noves intervencions, com els nous jardins del Botànic de 
Carles Ferrater, van ajudar a la consolidació d’aquest característic espai de la 
ciutat com una àrea de referència esportiva, cultural, botànica i de lleure. 

No obstant, noves oportunitats i reflexions resten per desenvolupar res-
pecte d’aquest indret geogràfic i urbà de la ciutat, i especialment respecte de 
les àrees limítrofes: des del vessant marítim de la muntanya i la seva poten-
ciació com a indret per al passeig i la contemplació; fins a la proposta de Bar-
celona Regional de reformar la Ronda Litoral al seu pas pel Morrot en una via 
urbana amb transport públic i passeig per a vianants. Aquesta darrera proposta 
propiciaria no només la consolidació cívica del litoral de Barcelona, sinó una 
millor relació entre Poble-sec i la Marina del Prat Vermell, aquesta darrera, una 
potencial àrea de desenvolupament urbà de la ciutat.

Barcelona, Àrea olímpica de Montjuïc. IGN (Institut Geogràfic Nacional)
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La Marina del Prat Vermell
La Marina del Prat Vermell se situa a l’extrem sud de Barcelona, entre la falda 
de la vessant septentrional de la muntanya de Montjuïc, al límit del terme 
municipal amb l’Hospitalet de Llobregat, la Zona Franca i el barri de la Marina 
de Port. Tot i ser considerat un barri a la perifèria de Barcelona té connexions 
directes amb algunes de les grans vies estructurants de la ciutat com la Ronda 
Litoral, la Gran Via, la Ronda del Mig i l’Aeroport. Rodegen el barri 4 polaritats 
terciàries de gran impacte: l’eix Gran Via-Plaça Europa (activitat principalment 
econòmica), la Fira de Barcelona, l’eix Passeig de la Zona Franca (principal-
ment un campus administratiu) i el polígon Pedrosa i la City Metropolitana (amb 
unes 400 empreses).

La Marina de Sants, com s’anomenava en el passat, ha estat un territori 
de caràcter primordialment agrícola. Posteriorment, al voltant del 1850, 
amb l’expulsió del centre de la ciutat de les instal·lacions fabrils, arriba al barri 
l’activitat industrial. A mitjans del segle XX, les hortes, els camps, les masies i 
el barri de pescadors de Can Tunis van anar deixant pas definitivament al port, 
la indústria i als diferents nuclis residencials actuals.

Avui dia es tracta d’un barri heterogeni i descohesionat, socialment 
vulnerable, amb un baix índex de renda familiar disponible (RFD). Especialment 
s’hi ubiquen naus industrials, magatzems i solars amb usos obsolets. 
També es poden localitzar empreses del sector de les telecomunicacions, acti-
vitats comercials de gran superfície i nous desenvolupaments terciaris d’ofici-
nes. Per altra banda, i tal i com recullen les estadístiques municipals i el cens, 
hi viuen només 1.146 habitants, el 75% dels quals són residents d’Eduard 
Aunós, la barriada de polígons d’edificis que va substituir les antigues cases 
barates. La resta de veïns i veïnes viuen en petits nuclis d’habitatges dispersos 
com ara la colònia Bausili, la colònia Santiveri i les cases de la Renfe.
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Desenvolupament urbà
Tal i com recullen els diversos informes de les agències municipals encarrega-
des del desenvolupament urbà, la gran operació de transformació urbana 
de la Marina del Prat Vermell es va iniciar el juny del 2006 amb la primera Mo-
dificació del Pla General Metropolità (MPGM) per a l’àmbit situat entre la Fira 2 
de Barcelona, el passeig de la Zona Franca, la Ronda del Litoral i la muntanya 
de Montjuïc; un territori que històricament depenia econòmicament de l’agricul-
tura i la ramaderia i més endavant de la indústria i la logística.

Per diverses raons, en especial la situació econòmica, el ritme de desen-
volupament es va veure alentit respecte de les previsions inicials. La situació 
va fer necessari actualitzar el Pla, tant per poder reactivar la transformació com 
per adaptar-la als nous reptes actuals. En conseqüència, el 2019 es va aprovar 
una nova MPGM i un nou Pla Especial d’Infraestructures (PEI). El nou planeja-
ment preveu la transformació progressiva d’un teixit industrial i de magatzems 
a un teixit mixt que fomenti la vida veïnal, on l’habitatge, el verd i l’activitat 
econòmica hi tindran un gran protagonisme. Un protagonisme que ha de servir 
per cohesionar els barris de La Marina del Prat Vermell i La Marina del Port. 

Segons l’Institut Municipal de l’Urbanismes (IMU), el projecte general 
convertirà a aquest indret en un nou barri residencial amb 75 ha de superfí-
cie (equivalents a 40 illes de l’Eixample), amb 12.000 habitatges (5.160 seran 
de protecció, 1.086 allotjaments dotacionals per a col·lectius amb dificultats 
d’emancipació, i 5.700 habitatges lliures). Pel que fa a l’activitat econòmica, 
es reserven uns 320.000 m2 de sostre per a usos comercials i terciaris que 
suposaran entre 8.000 i 11.000 llocs de treball. Respecte dels equipaments 
es destinaran 11,15 ha. Finalment, el planejament destinarà 13,30 ha a espais 
lliures, d’entre els que destaca un parc central del barri entre els carrers Arnes, 
Ascó, Pontils i Can Cisó que concentrarà 2,4 ha i es convertirà en el pulmó de 
l’àmbit. També hi haurà un eix cívic d’uns 720 m paral·lel al carrer del Foc.
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BARCELONA REGIONAL
Estratègies i eixos d’actuació
Des d’aquesta agència de desenvolupament urbà es promou una mirada sobre 
el barri i el seu potencial urbà més enllà dels paràmetres urbanístics, per de-
terminar una estratègia per a tot l’àmbit i enfortir la capacitat de gestionar, des 
del lideratge públic, la transformació d’aquest territori. Una transformació que 
persegueix adaptar el barri als nous estàndards d’habitatge, eficiència ener-
gètica i desenvolupament local; generar sinergies entre les activitats econòmi-
ques i socials; i, sobretot, promoure millores en la connectivitat amb el territori 
que l’envolta per tal que l’àmbit pugui esdevenir una centralitat real del territori 
metropolità, superant la seva condició de cul de sac actual.

BR concreta aquests objectius estratègics a través de la identificació 
d’uns eixos d’actuació, que es desglossen en línies estratègiques i mesures 
concretes. Paral·lelament, es proposa la creació d’una oficina de gestió que 
permeti coordinar els compromisos i els interessos de les diferents administra-
cions competents i els actors que participen en la transformació de l’àmbit.

Habitatge

- Augment del parc públic.
- Impuls del mercat social de l’habitatge.
- Promoure l’eficiència energètica i la sostenibilitat ambiental als habitatges.
- Fomentar la diversitat i flexibilitat d’usos en el edificis d’habitatges.

Economia-treball

- Consolidar l’àmbit com a pol tecnològic de referència.
- Promoure un teixit econòmic híbrid, integrat amb usos residencials.
- Activar el teixit comercial i de proximitat.

Connectivitat

- Millorar l’accessibilitat de l’àmbit.
- Avançar vers una mobilitat més sostenible.
- Garantir una bona convivència entre la mobilitat quotidiana i la generada per 
l’activitat econòmica de l’àmbit.

Equipaments

- Ubicar estratègicament els nous equipaments tenint en compte criteris socials 
i ambientals, i relacionar els equipaments amb la xarxa d’infraestructura verda, 
itineraris exclusius per a vianants i camins escolars.
- Fomentar un teixit comunitari actiu i sentiment de pertinença al barri, i reforçar 
el valor del paisatge i l’entorn com a factor de qualitat de vida i de sentiment de 
pertinença. 

Infraestructura verda

- Millorar la infraestructura verda i la qualitat urbana.
- Incrementar de la infraestructura verda.
- Corresponsabilitzar a la ciutadania en la cura de la natura urbana.

Metabolisme urbà

- Augmentar la sobirania energètica de l’àmbit.
- Optimitzar el cicle urbà de l’aigua.
- Optimitzar la gestió de residus a l’àmbit.
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Una estratègia per a la Marina, Barcelona Regional, 2019
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La primera condició de l’exercici és l’ordenació dels espais considerant la 
relació entre volums i el tractament de l’espai lliure del conjunt. Es 
demana un edifici contenidor per a usos múltiples, sense un ús especí-
fic, amb una sèrie d’elements fixos permanents de serveis comuns i uns altres 
serveis eventuals, a fi que pugui assumir tots els possibles usos previstos 
(actes multitudinaris, fires, mercats, concerts, aplecs, esdeveniments esportius, 
celebracions, reunions, annexos sanitaris, hospitals de campanya, etc.). A més, 
cal dissenyar un espai exterior vinculat directament a l’edifici.

A. Edifi ci principal de nova planta
1 Sala principal (opcionalment subdivisible), amb una alçada lliure mínima de 7 
m i una llum mínima de 25 m: 1 500-1 600 m².
2 Peces permanents: control d’accés, taquilles, banys i petit despatx: 50-60 
m².

B. Serveis
1 Petit bar amb cuina i magatzem propi: 75 m².
2 Magatzem per a l’edifici principal: 100 m².
3 Vestidors, lavabos, espais de serveis i aula: 150 m².

C. Condicionants
1 Espai lliure interior sense grades fixes.
2 Estructura de grans llums.
3 Il·luminació natural.
4 Sistema constructiu modular i seriat per a tancaments exteriors i interiors.
5 Relació entre estructura, tancaments, coberta i il·luminació.
6 Incorporació d’un sistema d’instal·lacions passives.

Programa d’usos

Museu del Clima i la Ciència, Lleida. Toni Gironès, 2008-2017
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Els reptes es poden sintetitzar en les accions següents:

1 Recuperar l’espai lliure i construït de l’àrea.

2 Consolidar l’entorn amb possibles usos públics i privats, com ara 
esportius, de lleure i d’emergència.
 
3 Concebre i definir materialment un contenidor que permeti acollir 
 qualsevol tipus de programa.

4 Desenvolupar la dimensió tècnica del projecte arquitectònic.

5 Incorporar els aspectes ambientals i tecnològics com a 
 material de projecte.

6 Comunicar el projecte de manera eficaç, tant gràficament com 
 oralment, en diferents suports, formats i situacions (plafons de resum,  
 dossiers exposicions, audiovisuals, publicacions, etc.).

Cada estudiant haurà d’escollir entre les diferents opcions d’ubicació i situ-
ar-hi un projecte amb les característiques descrites que permeti desenvolupar 
programes variats i canviants en el temps. En tots els casos, els projectes 
no només han de treballar amb les peces edificades (l’espai ple), sinó també 
amb tot l’espai circumdant (l’espai buit). S’ha de tenir en compte l’accessi-
bilitat amb transport públic i privat; les qualitats i dimensions dels espais 
exteriors adjacents, existents o de nova creació; la relació física i visual de 
l’edifici amb el paisatge proper; etc.

Gimnàs al Ticino, Itàlia. Livio Vacchini, 1990-1997

Reptes
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Cada estudiant haurà d’escollir entre les dues opcions d’ubicació i situar-hi el 
projecte d’espai construït i espai lliure. Cada una de les ubicacions ha estat tri-
ada per la seva potencialitat dins de l’àrea en desenvolupament. Cadascuna té 
condicionants diferents del lloc, amb orientacions, vistes, edificacions properes 
i vies d’accés que les fan dues ubicacions complementàries.

A. Institut Mare de Déu de la Mercè
Aquest solar està situat en el recinte de l’Institut Mare de Déu de la Mercè, just 
en la zona de les pistes esportives i espai exterior situat a l’oest de l’edificació. 
El solar està delimitat pel carrer dels Motors, on hi té l’accés principal, i per 
les vies del tren. Just al lateral llarg del carrer dels Motors arriba el nou carrer 
Conesa que uneix amb el centre de la Marina del Prat Vermell.
El planejament indica que hi ha la proposta de construïr-hi un edifici de la Fun-
dació Pere Tarrés que no s’ha de tenir en compte.

B. Passeig de la Zona Franca
Aquest solar està situat al Passeig de la Zona Franca, entre els carrers del 
Cisell i de l’Encuny, i delimitat per una edificació industrial a l’extrem sud. En 
el solar s’hi està construïnt un projecte format per sis volums prismàtics, dels 
quals dos ja estan en funcionament i el tercer en construcció. Com a proposta 
es planteja una nova implantació sense tenir en compte els tres volums que 
falten per construir. En l’extrem sud-est del solar s’hi troben uns habitatges que 
cal conservar.
Un dels aspectes més destacats del solar és la seva situació propera al cemen-
tiri de Montjuïc, amb vistes als seus espais verds a la zona nord-est, alhora que 
connecta amb la via ràpida de la Zona Franca per l’altre extrem.

Possibles ubicacions

Dues possibles ubicacions a triar en la zona de la Maria del Prat Vermell

opció A

opció B
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Edifici multiús a Viladecans. María Fraile i Javier Revillo, 1999-2004
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Catherine’s College, Oxford. Arne Jacobsen, 1960-1964



Infraestructures col·lectives Projectes VIt | ETSAB-UPC74 75

Pavelló esportiu i aulari al campus de la
Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. Alberto Campo Baeza, 2017
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LLIURAMENT 1
Dilluns 28 de febrer 2022 (setmana 5)

Físicament en paper
El material s’haurà de lliurar durant la sessió de taller: làmina resum i dossier. El 
primer lliurament s’ha de fer en equip i només cal un únic exemplar.

Digitalment a la tasca d’Atenea
Tothom té una part del lliurament individual (rúbrica en pdf) i un membre de 
l’equip ha de penjar els documents en format pdf (làmina DIN A2 + dossier de 
recerca DIN A3).

Hora límit
La tasca a Atenea es tanca a l’inici del taller (17:00 h) i en finalitzar la sessió 
(20:00 h) ja no es permet pujar-hi arxius amb retard.

Nom arxiu individual (obligatòria per a tothom)
E01-GrupXX_Cognom-Cognom-Nom _rúbrica

Nom arxius equip (entrega només un dels membres)
E01-GrupXX_Cognom-Cognom-Cognom _làmina [cognoms equip]
E01-GrupXX_Cognom-Cognom-Cognom _dossier [cognoms equip]

Condicions de lliurament

Individual: rúbrica amb autoavaluació i avaluació de grup per temàtiques

Equip: material comú 

Format: 1 DIN A2 en vertical en pdf (1 únic lliurament d’un dels membres). 
Aquesta làmina només ha de contenir la informació principal per explicar les 
anàlisis i propostes de manera sintètica, molt visual i tenint en compte el format 
pantalla. Ha d’incloure el lema a la part superior i la caràtula del curs a la part 
inferior. D’altra banda, es demana el dossier de recerca en làmines DIN A3 en 
horitzontal, que ha de recollir tot el treball fet per l’equip.

Contingut: s’han de mostrar 4 aspectes principals mitjançant plantes, façanes, 
seccions, fotomuntatges, perspectives, axonometries i maquetes (físiques o 
virtuals), etc.

1 Emplaçament i espai lliure

2 Estructura i volumetria

3 Tancaments i organització de l’espai

4 Propostes inicials de situació i encaix volumètric
 (3 versions per equip, és a dir, 1 per persona)
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Contingut: s’ha de mostrar el volum de l’edifici en relació amb l’entorn i expli-
car-ne clarament l’interior: accessos, circulacions, nuclis d’escales i ascensors, 
recorreguts, programa, serveis, estructura, entrada d’il·luminació, cotes de 
nivell, mides i superfícies, mitjançant plantes, façanes, seccions, fotomuntat-
ges, perspectives, collages, axonometries, maquetes (físiques o virtuals), etc., i 
s’han d’emfatitzar aquests aspectes:

1  Síntesi de l’anàlisi de l’entorn i estratègia projectual

2  Referències treballades

3  Proposta arquitectònica en relació amb:

EMPLAÇAMENT I ESPAI LLIURE. Plànols amb plantes, seccions, vistes,
fotomuntatges, axonometries, etc.
(escala aproximada 1:2000-1:1000)

ESTRUCTURA I VOLUMETRIA, TANCAMENTS I ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI. Plànols
amb organització de les plantes, seccions, seccions fugades, vistes
interiors, axonometries, amb la indicació de superfícies, mides, nivells,
mobiliari mínim, incorporació de sistemes passius, etc.
(escala aproximada 1:500)

Físicament en paper
El material s’haurà de lliurar durant la sessió de taller: làmina resum i dossier. 
Per a aquest segon lliurament es demana dipositar les làmines individuals dins 
d’una carpeta DIN A2 (DIN A1 de Cartomat doblegat per la meitat) amb el nom 
i el grup de taller, utilitzant les etiquetes del curs que es troben a Atenea.

Digitalment a la tasca d’Atenea
Individualment s’hauran de penjar 2 arxius en format pdf, un amb la làmina 
resum i l’altre amb el dossier, que ha de contenir tota la informació.

Hora límit
La tasca a Atenea es tanca a l’inici del taller (17:00 h) i en finalitzar la sessió 
(20:00 h) ja no es permet pujar-hi arxius amb retard.

Nom arxius
E02-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina [pdf]
E02-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier [pdf]

Condicions de lliurament

Individual: en relació amb l’equip inicial

Format: làmina resum un DIN A1 en vertical en pdf. Aquesta làmina contin-
drà només la informació principal per explicar el projecte de manera sintètica, 
molt visual. Ha d’incloure el lema a la part superior i la caràtula del curs a la 
part inferior. D’altra banda es demana un segon arxiu pdf amb el dossier, que 
ha d’incorporar les làmines necessàries per explicar el projecte correctament 
en format DIN A3 en horitzontal, amb la possibilitat de fer DIN A2 plegables 
en DIN A3.

LLIURAMENT 2
Dilluns 4 d’abril 2022 (setmana 9)
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Físicament en paper
El material s’haurà de lliurar durant la sessió de taller: làmina resum i dossier.

Digitalment a la tasca d’Atenea
Individualment s’hauran de penjar 3 arxius en format pdf, un amb la làmina 
resum, l’altre amb el dossier, que haurà de contenir tota la informació, i la rú-
brica d’autoavaluació. A més, també s’hi pot afegir opcionalment 1 document 
voluntari (vídeo, gif, enllaç, per exemple).

Hora límit
La tasca a Atenea es tanca a l’inici del taller (17:00 h) i en finalitzar la sessió 
(20:00 h) ja no es permet pujar-hi arxius amb retard.

Nom arxius
E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina  [pdf]
E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier  [pdf]
E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_rúbrica  [pdf]
E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_extra

Condicions de lliurament

Individual: en relació amb l’equip inicial

Format: làmina resum DIN A1 en vertical en pdf. Aquesta làmina contindrà 
només la informació principal per explicar el projecte de manera sintètica, molt 
visual. Ha d’incloure el lema a la part superior i la caràtula del curs a la part 
inferior. D’altra banda es demana un segon arxiu pdf amb el dossier, que ha 
d’incorporar les làmines necessàries per explicar el projecte correctament en 
format DIN A3 en horitzontal, amb la possibilitat de fer DIN A2 plegables en 
DIN A3.

LLIURAMENT 3
Dilluns 23 de maig 2022 (setmana 15)

Contingut: s’ha de mostrar el volum de l’edifici en relació amb l’entorn i expli-
car-ne clarament l’interior: accessos, circulacions, nuclis d’escales i ascensors, 
recorreguts, programa, serveis, estructura, entrada d’il·luminació, cotes de 
nivell, mides i superfícies, mitjançant plantes, façanes, seccions, fotomuntat-
ges, perspectives, collages, axonometries, maquetes (físiques o virtuals), etc., i 
s’han d’emfatitzar aquests aspectes:

1  Síntesi de l’anàlisi de l’entorn i estratègia projectual

2  Referències treballades

3  Proposta arquitectònica en relació amb:
EMPLAÇAMENT I ESPAI LLIURE. Plànols amb plantes, seccions, vistes, foto-
muntatges, axonometries (escala aproximada 1:2000-1:1000)
ESTRUCTURA I VOLUMETRIA, TANCAMENTS I ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI. Plànols
amb plantes, seccions, vistes, axonometries, seccions fugades, amb la
indicació de superfícies, mides, nivells i mobiliari mínim. Incorporació de
sistemes passius (escala 1:500-1:200)
SECCIONS DETALLADES. S’han de mostrar les diferents parts de la volumetria
amb seccions en vertical i horitzontal, en planta, façana interior i exterior,
seccions i vistes. Cal mostrar la relació entre espai, estructura,
tancaments i coberta, visualitzar els girs i encontres en l’axonometria, les
vistes i la maqueta (escala de detall 1:100-1:50).

4  Documents destacats:
VISTES EXTERIORS I INTERIORS de l’edificació i l’espai públic.
ESQUEMA AXONOMÈTRIC de l’espai interior, amb l’estructura, nuclis i els
elements constructius.
SECCIÓ TRANSVERSAL amb la indicació de la materialitat i un mínim entorn,
acompanyada de porcions de façana-coberta-planta

5  Text del projecte. 100-200 paraules.
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Físicament en paper
El material s’haurà de lliurar a l’hora fixada: làmina resum i dossier (+evolució).

Digitalment a la tasca d’Atenea
Individualment s’hauran de penjar 3 arxius en els formats demanats (pdf 
o jpg/zip/rar, segons el cas); a més, també s’hi pot afegir opcionalment 
1 document voluntari (vídeo, gif, enllaç web, per exemple). Qui no hagi fet 
algun dels lliuraments obligatoris de l’avaluació continuada i no hagi 
complert amb el mínim d’assistència se li demana un dossier amb 
l’evolució del projecte, amb l’objectiu de poder autentificar la seva autoria.

Hora límit
Acabar de decidir.

Nom arxius
EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina  [pdf]
EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier [pdf]
EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_imatges [jpg comprimit zip/rar]
EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_extra

Condicions de lliurament

Individual: en relació amb l’equip inicial

Format: làmina resum DIN A1 en vertical en pdf. Aquesta làmina ha de con-
tenir només la informació principal per explicar el projecte de manera sintètica, 
molt visual. Ha d’incloure el lema a la part superior i la caràtula del curs a la 
part inferior. D’altra banda es demana un segon arxiu pdf amb el dossier, que 
ha d’incorporar les làmines necessàries per explicar el projecte correctament 
en format DIN A3 en horitzontal, amb la possibilitat de fer DIN A2 plegables 
en DIN A3. Es demana un recull dels 10 documents més importants del 
projecte en jpg, comprimits en un únic arxiu en zip o rar (plantes, axonometria, 
seccions, vistes, fotomuntatges, etc.).

LLIURAMENT FINAL
Divendres 17 de juny 2022

Contingut: s’ha de mostrar el volum de l’edifici en relació amb l’entorn i expli-
car-ne clarament l’interior: accessos, circulacions, nuclis d’escales i ascensors, 
recorreguts, programa, serveis, estructura, entrada d’il·luminació, cotes de 
nivell, mides i superfícies, mitjançant plantes, façanes, seccions, fotomuntat-
ges, perspectives, collages, axonometries, maquetes (físiques o virtuals), etc., i 
s’han d’emfatitzar aquests aspectes:

1  Síntesi de l’anàlisi de l’entorn i estratègia projectual

2  Referències treballades

3  Proposta arquitectònica en relació amb:
EMPLAÇAMENT I ESPAI LLIURE. Plànols amb plantes, seccions, vistes, foto-
muntatges, axonometries (escala aproximada 1:2000-1:1000)
ESTRUCTURA I VOLUMETRIA, TANCAMENTS I ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI. Plànols
amb plantes, seccions, vistes, axonometries, seccions fugades, amb la
indicació de superfícies, mides, nivells i mobiliari mínim. Incorporació de
sistemes passius (escala 1:500-1:200)
SECCIONS DETALLADES. S’han de mostrar les diferents parts de la volumetria
amb seccions en vertical i horitzontal, en planta, façana interior i exterior,
seccions i vistes. Cal mostrar la relació entre espai, estructura,
tancaments i coberta, visualitzar els girs i encontres en l’axonometria, les
vistes i la maqueta (escala de detall 1:100-1:50).

4  Documents destacats:
VISTES EXTERIORS I INTERIORS de l’edificació i l’espai públic.
ESQUEMA AXONOMÈTRIC de l’espai interior, amb l’estructura, nuclis i els
elements constructius.
SECCIÓ TRANSVERSAL amb la indicació de la materialitat i un mínim entorn,
acompanyada de porcions de façana-coberta-planta

5  Text del projecte. 100-200 paraules.
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PVI (2n Q)
Calendari i planifi cació

GENER 2022

s1 Dilluns  31 Presentació curs + conferència [1] + taller

FEBRER 2022
 Dimecres  2 Visita conjunta

s2 Dilluns  7 Conferència [2] + taller
 Dimecres  9 Taller
s3 Dilluns  14 Conferència [3] + taller
 Dimecres  16 Taller
s4 Dilluns  21 Conferència [4] + taller
 Dimecres  23 Taller
s5 Dilluns  28 Ll iurament 1 : taller

MARÇ 2022
 Dimecres  2 Taller
s6 Dilluns  7 Sessió conjunta [1] + taller
 Dimecres  9 Taller
 Dilluns  14 /// Setmana transversal ///

 Dimecres  16 /// Setmana transversal ///
s7 Dilluns  21 Sessions en grups [1]
 Dimecres  23 Taller
s8 Dilluns  28 Taller
 Dimecres  30 Taller

ABRIL 2022

s9 Dilluns  4 Ll iurament 2 : taller
 Dimecres  6 Taller
 Dilluns  11 /// Festiu ///
 Dimecres  13 /// Festiu ///
s10 Dilluns  18 /// Festiu ///
 Dimecres  20 Taller
s11 Dilluns  25 Sessió conjunta [2] + taller
 Dimecres  27 Taller

MAIG 2022

s12 Dilluns  2 Sessions en grups [2]
 Dimecres  4 Taller
s13 Dilluns  9 Taller
 Dimecres  11 Taller
s14 Dilluns  16 Taller
 Dimecres  18 Taller
s15 Dilluns  23 Ll iurament 3 : taller
 Dimecres  25 Taller

JUNY 2022
 Divendres  10 Límit nota avaluació continuada, Atenea

 Divendres  17 Ll iurament f inal  + sessió conjunta [3] 
 Dilluns  27 Publicació qualificacions, Atenea/e-Secretaria

 Dimecres  29 Revisió qualificacions (s’avisa per correu electrònic)

Horari taller (excepció lliurament final)
Dilluns 17:00 - 20:00 h
Dimecres 15:00 - 18:00 h

Aules taller edifi ci Segarra
A-51 Luis Alegre
A-52 Berta Bardí
A-53 Cristóbal Fernández
A-54 Gustau Gili
A-55 Toni Barceló
A-56 Carles Vinardell/Jofre Roca

Aules per grups de 3
CB-2 Luis Alegre, Berta Bardí, Cristóbal Fernández
Sala d’actes Gustau Gili, Toni Barceló, Carles Vinardell/Jofre Roca

Aules per classes teòriques i sessions conjuntes
Sala d’actes
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Edifi cis de grans llums
1935 Hangar, Orvieto, Terni, Itàlia. Pier Luigi Nervi.
1944-1947 Mausoleu de le Fosse Ardeatine, Roma. Aprile, Calcaprina, Carda-
relli, Fiorentino, Perugini.
1945-1950 Projecte del restaurant Cantor. Mies van der Rohe, Myron Golds-
mith.
1953 Galeria d’art de la Universitat de Yale. Louis Kahn.
1953-1954 Convention hall, Chicago. Mies van der Rohe.
1954-1961 Església de l’abadia de St. John’s, Collegeville, Minnesota, Estats 
Units. Marcel Breuer.
1954-1964 Pavelló esportiu a Landskrona, Suècia. Arne Jacobsen.
1957 Palazzetto dello Sport, Roma. Pier Luigi Nervi.
1959-1961 Il Palazzo del lavoro, Turí. Pier Luigi Nervi.
1960-1963 Biblioteca de manuscrits i llibres estranys, Beinecke, Unversitat de 
Yale, New Haven. SOM.
1960-1962 Gimnàs Maravillas, Madrid. Alejandro de La Sota.
1960-1963 Centre d’estudis hidrogràfics, Madrid. Miguel Fisac.
1960-1964 Catherine’s College, Oxford. Arne Jacobsen.
1961-1970 Fàbrica Nøvo, Copenhaguen. Arne Jacobsen.
1962-1968 National Gallery, Berlín. Mies van der Rohe.
1963-1969 Museu per a naus vikingues, Roskilde, Dinamarca. Erik Christian-
sen Sörensen.
1964 Projecte de piscina coberta a Lyngby, Dinamarca. Arne Jacobsen.
1965-1972 Complex amb piscina i centre cívic, Fehmarn, Alemanya. Arne 
Jacobsen i Otto Weitling.
1966-1971 Gimnàs Christianeum, Hamburg. Arne Jacobsen i Otto Weitling.
1968-1970 Fàbrica de vidre Rosenthal a Amberg, Alemanya. Walter Gropius i 
Alex Cvijanovic.

PVI (2n Q)
Referències projectuals
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Club de rem a Alange, Badajoz. José María Sánchez García, 2009

1970/1990 Piscines Bernat Picornell, Barcelona. Antoni Lozoya i Joan Ricard 
(projecte inicial); Franc Fernández i Moisés Gallego (remodelació).
1972-1979 Capella del monestir Baldegg Kloster, Suïssa. Marcel Breuer, Beat 
Jordi.
1974-1978 Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich. Norman Foster.
1987 Museu Brasiler d’Escultura i Ecologia, MUBE, São Paulo. Paulo Mendes 
de Rocha.
1988-1996 Dipòsit de locomotores Auf dem Wolf, Basilea, Suïssa. Herzog & 
De Meuron.
1990-1992 Poliesportiu a Simancas, Valladolid. Iñaki Ábalos y Juan Herreros
1990-1997 Gimnàs al Ticino, Itàlia. Livio Vacchini.
1992-1993 Seu de la fàbrica Ricola, Mulhouse, França. Herzog & De Meuron.
1993-1999 Recinte firal a Zamora. María Fraile i Javier Revillo.
1999-2004 Edifici multiús a Viladecans. María Fraile i Javier Revillo.
2002-2006 Museu de la Literatura Moderna, Marbach am Neckar, Alemanya. 
David Chipperfield.
2005 Centre esportiu i piscines Llobregat a Cornellà. Álvaro Siza.
2006 Palau de congressos a Badajoz. José Selgas i Lucia Cano.
2007 Pavelló firal i esportiu a Tortosa. Mario Corea.
2009 Club de rem a Alange, Badajoz. José María Sánchez García.
2008-2017 Museu del Clima i la Ciència, Lleida. Toni Gironès.
2009-2014 Poliesportiu Camp del Ferro. Barceló Balanzó arquitectes, Gustau 
Gili, AIA.
2011 Projecte Museu MIA, EUA. Alberto Campo Baeza.
2011-2019 Musée des Beaux-Arts, Barozzi & Veiga.
2014-2019 Tanzhaus Zürich, Barozzi & Veiga.
2014-2015 Teatre Albi Grand, Albi, França. Dominique Perrault.
2015 Concurs Museu Art Mill, Doha, Qatar. Lacaton & Vassal.
2017 Pavelló esportiu i aulari al campus de la Universidad Francisco de Vitoria, 
Madrid. Alberto Campo Baeza.
2014-2020 Poliesportiu i ordenació urbana al Turó de la Peira, Barcelona. Anna 
Noguera, Javier Fernández.
2016-2020 Parc de bombers a Moià. Josep Ferrando Bramona, Pedro García, 
Mar Puig de la Bellacasa, Manel Casellas.
2017-2021 Pavelló municipal de Vila-seca. Nam-arquitectura.
2018 Sala polivalent, Agordo, Itàlia. Studio Botter + Studio Bressan.
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PVI (2n Q)
Referències bibliogràfi ques
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Notícies sobre edifi cis multifuncionals
LÓPEZ, Ianko; SOTA, Idoia. “Ni Ifema era la solución más eficaz ni nuestras 
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Aules taller edifi ci Segarra
A-51 Luis Alegre
A-52 Berta Bardí
A-53 Cristóbal Fernández
A-54 Gustau Gili
A-55 Toni Barceló
A-56 Carles Vinardell/Jofre Roca

Aules per a grups de 3
CB-2 Luis Alegre, Berta Bardí, Cristóbal Fernández
Sala d’actes Gustau Gili, Toni Barceló, Carles Vinardell/Jofre Roca

Aules per a classes teòriques i sessions conjuntes
Sala d’actes

Mesures COVID
Mesures sobre l’ús dels espais: https://etsab.upc.edu/ca/escola/protocol-covid
Contacte per avisos relacionats amb la COVID-19: infocovid.etsab@upc.edu

Mesures a classe
La puntualitat és indispensable.
S’ha de tenir el control de l’assistència a l’aula per fer efectiva la traçabilitat 
de les possibles persones afectades.
El mobiliari de l’aula ha de quedar situat correctament després de cada clas-
se. A l’entrada de l’aula hi ha una fitxa amb la disposició predeterminada.
No es podrà superar l’aforament dels espais.
S’ha d’anar sempre amb la mascareta posada.
Sempre que sigui possible s’han de mantenir les finestres i portes obertes 
de les classes. Si no es pot, s’insta el professorat que deixin les finestres ober-
tes entre classe i classe per facilitar la ventilació de l’aire.
Finalment, també segons el Pla de contingència UPC, no hi ha cap obligació 
de retransmetre les classes en streaming en cas de baixa per malaltia.

Condicions de presencialitat

Jury i exposició dels treballs finals de Projectes VI-t
al vestíbul Coderch ETSAB, 12 juny 2019-juliol 2019
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Classes teòriques

Cartells d’algunes classes teòriques consultables a la videoteca:
https://zonavideo.upc.edu/series/60b35d48a5ad8c5c3a77a6f3;
https://zonavideo.upc.edu/series/60b3615da5ad8c5c381eee8a

Cada curs s’organitza en una base conceptual a través de les classes 
teòriques, la selecció d’una col·lecció d’escrits i una selecció d’obres de 
referència. El curs ha d’intentar partir dels aprenentatges i les experiències 
prèvies dels anys anteriors per construir un programa docent més enllà dels 
exercicis puntuals de cada curs. Es tracta de construir un substrat i posicio-
nament teòric i tècnic que nodreixin els plantejaments dels exercicis. 
Tot això ha de promoure les reflexions més enllà de les resolucions concretes 
dels projectes dels estudiants de cada curs.

Classes teòriques PV 1q
Diferents estratègies projectuals en les intervencions
Explicació de l’emplaçament
Explicació de la tipologia dels edificis industrials
Exemple d’intervenció en el patrimoni industrial
Aspectes constructius de les intervencions
Representació i comunicació del projecte

Classes teòriques PVI 2q
Diferents estratègies projectuals
Explicació de l’emplaçament
Exemple d’edifici de grans llums
Aspectes estructurals de les grans llums
Aspectes d’energia, eficiència i sostenibilitat
Aspectes constructius de les façanes i cobertes
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Classes taller

S’estructura la docència dins i fora de les hores lectives mitjançant uns exerci-
cis i unes dinàmiques que permetin continuar fora del taller el procés d’apre-
nentatge actiu i que repercuteixen positivament en l’aula. En aquest sentit, es 
planifica l’inici del curs per mostrar que és imprescindible partir de coneixe-
ments previs (culturals, territorials, tècnics, socials) per projectar.

La tasca de projectar no només és una activitat pràctica i intuï-
tiva, sinó també una tasca reflexiva i d’estudi. Es planteja una manera 
de començar el projecte a partir de referències i casos d’estudi, de notícies i 
informacions actuals (de la mateixa disciplina i d’altres, com la social, la política, 
la cultural, l’econòmica, etc.), de l’estudi del lloc concret de la intervenció 
(urbanístic, de tipus d’edificis, d’espais lliures, de necessitats), dels sistemes 
passius (orientació, ventilació creuada, inèrcia tèrmica, compensació del mo-
viment de terres, protecció de les façanes) i dels sistemes actius cada vegada 
més eficaços i complexos.

La intenció és transmetre que amb tot aquest estudi previ serem capaços 
d’entendre la realitat i afrontar el projecte amb una estratègia concreta i lògica, 
basada en unes necessitats delimitades. Per poder afrontar aquest inici projec-
tual de recerca i elaboració d’informació serà indispensable el treball en equip.

Organització del treball cooperatiu
El curs s’organitza a través d’unes dinàmiques de treball que pretenen po-
tenciar una sèrie d’habilitats i competències:
· Treball en equip
· Aprenentatge autònom
· Capacitat d’argumentació
· Esperit crític
· Representació gràfica
· Síntesi i claredat expositiva
· Comunicació oral

Col·lecció d’estratègies dels projectes, PVt curs 2021-2022
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Cada taller s’organitza en equips formats preferentment per 3 persones. 
Aquests grups de treball s’estableixen per fer una cerca d’informació indispen-
sable per dur a terme el projecte, sobretot durant la fase inicial. Cada membre 
de l’equip pren la responsabilitat d’aportar informació sobre una temàtica 
concreta (emplaçament i espai lliure, estructura i volumetria, tancaments i or-
ganització de l’espai). Així cada membre es converteix en l’especialista, és a dir, 
en el coordinador d’una certa àrea de recerca que finalment tothom haurà de 
dominar. Hi haurà una primera fase de coneixement i una altra de comprensió 
i transmissió, per acabar fent un dossier de recerca cooperatiu que reculli tots 
els aspectes treballats i doni la base per plantejar la proposta. Aquesta recerca 
no ha de tenir només un caire analític, sinó també propositiu i especu-
latiu. D’aquesta manera, les dades recopilades i els casos d’estudi adaptats i 
transformats convenientment podrien convertir-se en els encaixos inicials de les 
propostes de cada estudiant (3 propostes per equip).

Una vegada s’ha fet aquest treball conjunt i s’ha finalitzat el dossier de 
recerca, l’equip continua col·laborant, malgrat que cada membre tindrà una 
proposta pròpia. Com que els projectes partiran d’un plantejament conjunt, 
el treball a partir de la primera fase serà d’una banda individual però de l’altra 
sempre s’establiran lligams i sintonies amb la resta de l’equip. Això ajudarà a 
tenir esperit crític i constructiu, capacitat d’argumentació, síntesi i cla-
redat expositiva. A més, els especialistes de cada grup es reuniran en unes 
sessions establertes per compartir els dubtes, les certeses, la tria de referènci-
es i els aspectes que cal analitzar per incloure el màxim de temes i casos d’es-
tudi sense repetir-los i fent-los complementaris. Cada especialista transmetrà al 
seu equip de 3 tot el coneixement adquirit per poder evolucionar conjuntament.

Es pretén dur a terme una innovació docent en aquesta assignatura de 
taller d’arquitectura basada en l’aprenentatge basat en projectes (ABP o PBL). 
Tot i que el punt de partida és una metodologia activa, convé transformar la do-
cència que s’imparteix per garantir un aprenentatge realment actiu per part de 
l’estudiantat durant totes les sessions mitjançant dinàmiques grupals i coope-
ratives. Durant els últims cursos s’han estat fent ajustos per complir l’avaluació 
continuada i incentivar el treball en grup, però es considera necessari seguir el 
camí de la millora. A partir de diferents activitats mitjançant el puzle d’Aron-
son i l’aula invertida (flipped classroom) es pretén millorar la motivació, 
fomentar un aprenentatge cooperatiu, autònom i conscient.

Equips de treball

Dinàmiques de taller: equips de tres i equips d’especialistes, curs 2021-2022



El aprendizaje basado en pro-
yectos (ABP o PBL) es una 
metodología que permite al 
estudiantado adquirir conoci-
mientos y competencias clave 
en el siglo XXI mediante la ela-
boración de proyectos que dan 
respuesta a problemas de la 
vida real (...) Forma parte del 
ámbito del “aprendizaje acti-
vo”, como otras metodologías: 
aprendizaje basado en tareas, 
problemas o el aprendizaje por 
descubrimiento o basado en 
retos.
Ministerio de Eduación, 
Cultura y Deportes

Trabajar en grupo es como 
trabajar solo, pero con una 
capacidad de análisis y de ac-
tuación multiplicada por X. El 
descubrimiento que realiza 
cada uno del grupo, las hipó-
tesis  planteadas o lanzadas a 
la corriente, dan lugar a nue-
vas hipótesis y a nuevos des-
cubrimientos para uno mismo 
y para los otros. Esto sucede 
también cuando uno trabaja 
solo, pero, con otras miradas, 
alcanza un ritmo vertiginoso.
Álvaro Siza, 2008
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2  ESTRUCTURA I VOLUMETRIA

L’objectiu d’aquest apartat és conèixer les diferents tipologies d’estructures 
ja sigui de l’edificació existent o de la nova, segons la tipologia: bigues d’acer, 
formigó o fusta laminada, d’ànima plena o articulades, encavallades, retícules 
de bigues, làmines (rectes o plegades), membranes i malles. Cal pensar en els 
diferents materials, proporcions, mides, entrada de llum, revestiments, instal-
lacions, aparença, textura, manteniment, modulació, etc. I sobretot quina és la 
volumetria que configura el sistema estructural.

- Estudi de casos: s’ha d’elaborar un repositori amb un conjunt de casos 
d’estudi convenientment redibuixats, contextualitzats, acotats i representats 
en 3D. Cal que aquests siguin complementaris entre els diferents equips de 
treball.

- Recerca de problemes i solucions: segons els requeriments estruc-
turals i energètics: cal seleccionar els problemes que caldrà abordar i buscar-hi 
possibles solucions.

3  TANCAMENTS I ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI

Es tracta de conèixer les diferents tipologies de tancaments exteriors i interiors 
(façanes, divisions, obertures, coberta, girs, cantonades), materialitat i capa-
citat d’industrialització, comportament energètic, durabilitat, protecció solar, 
entrada de llum, transparència, aparença, textura, manteniment, modulació, 
encontres, girs, sòcol, coronació, etc. Cal tenir en compte la demanda de la 
flexibilitat d’usos i la reprogramació, la mobilitat de les particions interiors, l’or-
ganització dels accessos, la circulació interior, les àrees de serveis, les àrees 
d’instal·lacions actives i passives, etc.

- Estudi de casos: s’ha d’elaborar un repositori amb un conjunt de casos 
d’estudi convenientment redibuixats, contextualitzats, acotats i representats 
en 3D. Cal que aquests siguin complementaris entre els diferents equips de 
treball.

- Recerca de problemes i solucions: segons els requeriments cons-
tructius i energètics: cal seleccionar els problemes que caldrà abordar i bus-
car-hi possibles solucions.

Recopilació de dades i anàlisi de la informació

És indispensable que la recollida de dades inicial sigui precisa, pertinent, 
cooperativa i grupal. Per això, es demana que aquests aspectes de la recerca 
es tinguin en compte per organitzar el material, referenciar-lo i estudiar-lo amb 
precisió.

· Cartografies i dimensions
· Maquetes i modelatge
· Referències i bibliografia 

1  EMPLAÇAMENT I ESPAI LLIURE

L’objectiu és conèixer el lloc a partir de textos, de documentació gràfica i d’una 
visita presencial. Cal entendre amb precisió el solar concret, però també l’àrea 
més extensa de la qual forma part, quina n’ha estat l’evolució, els diferents pla-
nejaments, la situació actual, les problemàtiques, les necessitats, els projectes 
recents, els projectes futurs, etc.

- Estudi de casos: elaborar un repositori amb un conjunt d’exemples 
de referència en entorns similars convenientment redibuixats, contextualitzats, 
acotats i representats en 3D. Cal que aquests siguin complementaris entre els 
diferents equips de treball.

- Recerca de notícies i informacions recents: s’ha de buscar material 
que serveixi per tenir un criteri davant les necessitats reals del programa i del 
lloc on s’ha d’actuar.

- Revisió dels planejaments: en relació amb l’espai lliure, l’espai viari i 
les edificacions.

Memòria de recerca
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Condicions generals de cada un dels lliuraments
En cada lliurament hi ha un objectiu principal, que farà una atenció especial en 
un document o tipus de representació. S’haurà de treballar en format DIN A2/
A1 i s’haurà de fer èmfasi en la làmina resum, en sentit vertical, que ha de ser-
vir per presentar el projecte. També s’ha de treballar el dossier DIN A3 amb els 
dibuixos representatius de cada etapa del projecte, que servirà per explicar-ne 
l’evolució. S’han d’unificar els formats i caràtules amb el logo del curs.

Lliurament 1
Equip: equip de 3
Contingut principal: anàlisi de l’entorn, requeriments constructius, estructu-
rals i programàtics, intuïcions de la proposta (3 versions)
Format: làmina resum + dossier de recerca

Lliurament 2
Equip: individual (en relació amb l’equip)
Contingut principal: axonometria estructural, constructiva, programàtica, 
energètica amb entorn, accessos, recorreguts, serveis, instal·lacions
Format: làmina resum + dossier

Lliurament 3
Equip: individual (en relació amb l’equip)
Contingut principal: projecte arquitectònic complet, espais exteriors, vistes 
exteriors i interiors, maqueta, axonometria estructural i constructiva, superfícies 
i relacions del programa, estudi energètic, detalls de façana i coberta (seccions 
en vertical i horitzontal, girs, trobades)
Format: làmina resum + dossier

Lliurament fi nal
Equip: individual (en relació amb l’equip)
Contingut principal: projecte arquitectònic complet, espais exteriors, vistes 
exteriors i interiors, maqueta, axonometria estructural i constructiva, superfícies 
i relacions del programa, estudi energètic, detalls de façana i coberta (seccions 
en vertical i horitzontal, girs, trobades)
Contingut específic: es concretarà segons el desenvolupament de les pro-
postes
Format: làmina resum + dossier + dossier d’evolució del projecte (pels que no 
han seguit l’avaluació continuada amb el mínim d’assistència i lliuraments)

S’haurà d’entregar el material tant en paper com en format digital mitjançant 
Atenea. Les condicions del lliurament s’han d’especificar detalladament en 
cada etapa, seguint una sèrie de criteris generals.

Físicament en paper
El material s’haurà de lliurar durant la sessió de taller. El primer lliurament s’ha 
de fer en equip i només cal un únic exemplar. Per al segon es demana dipositar 
les làmines individuals dins d’una carpeta DIN A2 (DIN A1 de Cartomat doble-
gat per la meitat), amb el nom i el grup de taller.

Digitalment a la tasca d’Atenea
S’hauran de penjar els arxius en format pdf amb tot el material específic dema-
nat, normalment una làmina resum i un dossier. A més, segons les condicions 
concretes de cada lliurament, caldrà penjar els documents amb altres extensi-
ons com jpg, zip/rar, mp4/mov o en format lliure (per a vídeos o gifs).

Hora límit
Com a norma, les tasques a Atenea es tanquen a l’inici del taller (15:00 o 
17:00 h) i en finalitzar la sessió (18:00 o 20:00 h) ja no es permet pujar-hi arxius 
amb retard. 

Nom arxius
E0X-GrupXX_Cognom-Cognom_Nom làmina resum
E0X-GrupXX_Cognom-Cognom_Nom dossier

Codi dels grups
Luis Alegre  GrupLA
Toni Barceló  GrupTB
Berta Bardí  GrupBB
Cristóbal Fernández GrupCF
Gustau Gili  GrupGG
Carles Vinardell  GrupCV    ///   Jofre Roca GrupJR

Condicions per als
lliuraments i formats
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Integració entorn
Es fa una anàlisi exhaustiva de les condicions d’entorn físic i social de l’empla-
çament on se situa el projecte, a escala rural o urbana i territorial. La integració 
del projecte en el teixit de l’entorn té conseqüències funcionals i formals en la 
proposta.

Lògica i coherència de la intervenció
El projecte arquitectònic és lògic i coherent respecte del que es proposa (ús) i 
com es proposa (arquitectura). El plantejament de l’exercici té una visió de futur 
i realista. Es plantegen estratègies clares de programa i ús en relació amb la 
realitat i les necessitats de l’entorn.

Defi nició tècnica
Es té capacitat per definir la materialitat de l’edificació des dels punts de vista 
estructural, constructiu, tecnològic i energètic.

Representació gràfi ca
S’utilitzen correctament les eines de dibuix i representació, tant pel que fa a 
l’esbós com a l’escala. L’expressió gràfica afavoreix la comprensió del projecte.

Presentació i comunicació
El material del lliurament s’ajusta al format i al contingut requerits. Els lliura-
ments presenten una bona composició de la informació, amb un grafisme ade-
quat, una explicació escrita sintètica, uns documents expressius i una exposició 
oral correcta.

Participació i implicació
S’ha assistit a les sessions regularment, amb una participació activa i coopera-
tiva, i s’ha evolucionat en l’aprenentatge autònom.

Treball en equip
S’ha aconseguit fer un equip de treball organitzat i equilibrat.

Una rúbrica d’avaluació és un instrument que permet dur a terme la tasca 
avaluativa de manera sistemàtica mitjançant una matriu que relaciona els criteris 
d’avaluació amb diferents nivells de domini i assoliment d’aquests criteris. Les 
rúbriques les poden utilitzar tant el professorat com l’estudiantat, ja sigui per 
avaluar companys o per fer l’autoavaluació. 

Alguns dels lliuraments hauran d’anar acompanyats de la rúbrica d’avalu-
ació, que es penjarà a la plataforma educativa Atenea, en la qual es valoraran 
les competències i resultats de l’aprenentatge segons l’estadi en el qual ens 
trobem al llarg del curs. La rúbrica servirà tant per a l’avaluació del professorat 
com per a l’autoavaluació de l’estudiantat i la coavaluació, en cas que sigui 
necessària. Però perquè tingui sentit una rúbrica d’autoavaluació cal aplicar 
l’esperit crític.

Rúbrica d’avaluació

Rúbrica PVI-t



La única cosa que puede ayudar 
al arquitecto es su capacidad 
para imaginar cuáles son los va-
lores espaciales resultantes de 
las complejas condiciones de cada 
caso particular. Este valor espa-
cial, que se dirige a nuestro sen-
tido del movimiento, tendrá una 
importancia primordial en la belle-
za del edifi cio.

Geoffrey Scott, 1994
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Qualifi cacions i avaluació

Avaluació final
L’examen d’avaluació final consistirà en l’entrega millorada i ampliada del 
projecte. Prèviament s’indicaran les condicions específiques a través d’Atenea, 
per si convé fer algun ajust. Aquest lliurament també pot ser voluntari (comple-
mentari) i servirà per pujar la mitjana final del curs. L’estudiant té dret a presen-
tar-se a l’avaluació final sense haver fet els actes de l’avaluació continuada. Es 
garantirà que la qualificació final sigui com a mínim la qualificació obtinguda en 
l’avaluació continuada.
PVt 19 de gener de 2022. Entrega complementària i/o prova escrita
PVIt 17 de juny de 2022. Entrega complementària i/o prova escrita 
https://etsab.upc.edu/ca/estudis/garqetsab/calendaris-horaris/examens-finals

Rúbrica i enquestes
Alguns lliuraments aniran acompanyats de la rúbrica d’avaluació, que es 
penjarà a la plataforma educativa Atenea, per poder reconèixer els punts forts i 
febles en els diferents apartats puntuables. La rúbrica servirà tant per a l’avalu-
ació del professorat com per a l’autoavaluació de l’estudiantat i la coavaluació 
dels companys quan sigui pertinent. En finalitzar cada quadrimestre s’entre-
garà a l’estudiantat una enquesta d’avaluació de la qualitat docent, adaptada 
del qüestionari SEEQ de l’ICE de la UPC (Student Experience of Education 
Questionnaire), amb el permís de Herb Marsh, University of Western Sydney, 
MacArthur, Austràlia.

Revisió de notes i reclamacions
A través de l’e-Secretaria es pot accedir a l’expedient acadèmic, que inclou les 
notes definitives de les assignatures. Les notes provisionals les facilitarà el pro-
fessorat a través d’Atenea. L’estudiantat té dret a una revisió dels lliuraments 
i exàmens en presència del professorat que els ha qualificat. Si no s’accepta 
la decisió del professorat, es pot adreçar una sol·licitud raonada a la Direcció 
de l’Escola, a través de l’e-Secretaria, en un termini màxim de 7 dies des de la 
data de publicació de les qualificacions que es volen reclamar. L’Escola comu-
nicarà la resolució en un màxim de 15 dies des de la data de publicació.

Per tenir dret a l’avaluació i qualificació continuada s’ha d’assistir a un 
mínim del 80 % de les sessions, tant teòriques com de taller, de manera 
activa, i fer tots els lliuraments obligatoris. Només els estudiants que no 
hagin fet cap lliurament tindran un NP (no presentat) a l’avaluació. En general 
s’espera de l’estudiantat un nivell d’autoexigència alt, coherència en el 
desenvolupament de les tasques demanades i disposició crítica.

Calendari lectiu
El calendari acadèmic marca l’inici del curs lectiu el 13 de setembre de 2021. 
El primer quadrimestre dura fins al 22 de desembre i el segon quadrimestre va 
del 31 de gener al 27 de maig de 2022 . La docència es limita a aquests dos 
períodes. 

Ponderacions
Lliurament 1 15 %
Lliurament 2  25 %
Lliurament 3  60 %
Lliurament final  100 % nota avaluació final

Lliuraments
Els lliuraments s’hauran de realitzar en el marc dels dies lectius de cada 
assignatura i mai en períodes de vacances o caps de setmana. Els diferents 
lliuraments estan programats al calendari d’acord amb el Calendari d’avaluació 
continuada de l’ETSAB curs 2021-2022.

Avaluació continuada
Com a màxim 15 dies després d’un lliurament se’n lliurarà la qualificació numè-
rica. En finalitzar el període lectiu, el professorat de l’assignatura farà públiques 
les qualificacions de l’avaluació continuada, fruit de la mitjana percentual de 
cada lliurament i la valoració de l’assistència i participació en el taller. L’estudi-
ant pot 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.
https://etsab.upc.edu/ca/estudis/garqetsab/calendaris-horaris/avaluacio-continuada



A medida que el hombre apren-
de a controlar su medio físico 
se torna más compleja su re-
lación con la tierra: el arado y 
el hacha, el martillo y la azada, 
dejan sus huellas en todos los 
rasgos del paisaje, desde la 
cima de las montañas hasta el 
extremo más bajo del valle (...) 
El puente, el jardín, el campo 
arado y la ciudad son los sig-
nos visibles de la relación del 
hombre con la tierra; todos 
ellos son medios para ordenar 
la tierra y adaptarla todas las 
variedades y modos de habita-
ción humana.
Lewis Mumford, 1960




