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0. DADES GENERALS DE LA LÍNEA 
 
Grup   MArq, línea projectes 
Responsable:   Jaime Coll, Dr. Arq. (TU) 
Professors:   Jaime Coll, Dr. Arq. (TU Projectes)  

Daniel García-Escudero, Dr. Arq. (Lector Projectes) 
   Jordi Oliveras, Dr. Arq. (TU Composició) 

Helena Coch, Dr. Arqta. (TU Instal·lacions)   
   Jordi Pagès, Arq. (AT1 Constr), Jorge Blasco, Arq. (Estruct) 
Tribunal:   Jaime Coll (Projectes), Josep Bohigas (Projectes), Jordi 

Pagés (Construcció), Mercé Berengué (arq convidada).  
Horari:   1Q:  Dijous 8:30-13:30 
   2Q:  Dimarts 9:30-13:30 i Dijous 9:30-13:30 
Aules:     CS1, CS2, CS3 
Crèdits:  1Q: 20 / 2Q: 20   
Idiomes:  Castellà, Català, Anglès, Francès 
Assistents:   
Bloc / Facebook  
  
 
1. PROPOSTA DOCENT 
 
El Projecte Final de Carrera és el taller pluridisciplinar que la divisió en assignatures 
dels estudis de grau fa inviable. D’altra banda, el seu caràcter habilitant, obliga a una 
estreta relació amb la realitat de la professió. Per aquests dos motius, el PFC 
representa una ocasió única de síntesi de coneixements des d’un enfocament 
transversal, on el projecte és instrument d’anàlisi de la realitat física alhora que 
proposta per a transformar-la, sempre des de la perspectiva de la seva significació 
cultural.  
 
Per aconseguir aquests objectius no serà suficient l’emulació de la pràctica 
professional, amb el projecte executiu com a model, perquè el treball de l’estudiant es 
produeix en un context on manquen els aspectes que condicionen més fortament el 
que serà el seu exercici com a arquitecte. Per això es treballarà amb paràmetres que 
constitueixen una realitat de complexitat anàloga, substituint l'encàrrec pel "què", la 
parcel·la per l’ "on", el calendari pel "quan" i el pressupost per el "quant". Aquestes 
quatre preguntes es contestaran al llarg del primer quadrimestre en un procés que 
establirà el compromís de l’estudiant amb el curs a través de l’elecció del tema de 
treball que desenvoluparà durant el segon quadrimestre. 
 
D’aquest compromís, on el projecte en ell mateix és l’objecte a construir, es valorarà 
la maduresa i l’adequació tècnica del posicionament de l’estudiant respecte de la 
ciutat i el territori, el medi ambient, la tècnica i la societat. Per això, es proposaran 
temes-marc que permetin una visió de conjunt del curs alhora que una elecció 
personalitzada de tema i ubicació. Es centrarà l’atenció en aquells llocs on la ciutat no 
ha funcionat, on el medi ambient o la societat han quedat afectats (discontinuïtats, 
desconnexions, interseccions, fronteres, etc.). S’estudiarà per què i com s'ha arribat a 
aquesta situació i es descriurà amb diferents mitjans (plànols, diagrames, dades, 
maquetes, vídeos, escrits, oralment). El paper dels professors serà acompanyar 
l’estudiant en aquest procés de documentació per assegurar la seva relació amb la 
realitat física i el futur de la pràctica professional. 
 
El curs proposarà un tema de recerca i un territori, però l’estudiant serà el 
responsable d'acotar l'àrea de treball, de definir els escenaris, i de proposar els 
assumptes i el programa a implementar. Són interessos de la línea de Projectes 
l'atenció al medi ambient, el metabolisme de la ciutat, el reciclatge i la rehabilitació, la 
sostenibilitat energètica i social, la millora de les condicions de vida i el confort o la 
participació i mediació veïnal. 
 
S’utilitzarà el Treball de Fi de Grau com document, on l’estudiant defineix els seus 
interessos en recerca i extracurriculars, per a programar el seu treball en començar el 
Màster. 
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2. METODOLOGIA 
 
PROCEDIMENT. Seguim un procés que produeix o construeix un projecte, no només 
un edifici. El curs de projectes és la crònica d’aquest procés i té per contingut tota la 
producció, responen a una seqüència de tasques que es lliure als estudiant en un 
calendari. Aquest procés queda registrat en forma d’agenda en les diferents 
plataformes (Atenea, Bloc, diari de curs, etc.), que tracen l’evolució setmanal del curs. 
Aquest procediment que pot ser rígid, marca un ritme i unes regles de joc acotades 
que garanteixen l’èxit i eviten els dubtes i complexos típics del PFC. No recomanem 
aturar-se més que el marcat per cada assaig. Si el resultat és fallit, la continuació del 
projecte serà més fàcil trobar-la en el següent pas, no en la repetició compulsiva d’un 
document.  
 
CALENDARI. El curs es divideix en 2 semestres de diferent intensitat: el 1º semestre 
consta de 12 setmanes de 5 hores, per tant 60 hores; el 2º semestre consta de 15 
sessions de 8 hores, per tant 120 hores. L’objectiu del 1º semestre és assentar les 
bases sòlides que permetran desenvolupar amb solvència el projecte del 2º semestre. 
El treball del 1º semestre és intens, amb molta dedicació externa al taller i amb un 
format de presentació crítica col·lectiva. En el 2º semestre les classe són més 
personalitzades i desenvoluparem els aspectes tècnics del projecte. 
 
ENTREGUES. Hi haurà un entrega intermèdia i una final per semestre.  En el primer 
semestre hi haurà una primera entrega després de 8 sessions, en la qual ja s’ha de 
disposar de tot el material, de tots els ingredients (lloc, tema, estratègia, programa, 
etc.) i en la qual l’estudiant ha de ser capaç de respondre amb solvència a les 
qüestions plantejades. Aquesta material “compromet” a l’estudiant i per tant és la seva 
obligació desenvolupar-lo amb coherència. Les entregues intermèdies seran en 
format dinA1, i es projectaran en pdf en pantalla i es penjaran a Atenea. L’entrega 
final de curs serà en làmines de paper dinA1.  
 
INSTRUMENTS. Considerem projecte tot aquell material que es porta i es discuteix a 
classe des del primer dia, i per tant l’estudiant es veurà obligat a desenvolupar un 
sistema de registre que acumuli i classifiqui tot allò que es comenta a classe, 
Proposem dos instruments: Quadern de notes i dossier personal. El quadern 
registrarà el comentaris de classe, serà un diari del curs i en ell es plasmaran també 
les experiències personals, viatges, visites a exposicions, etc. El dossier és un diari 
del projecte amb les proves, versions intermèdies, versions descartades, fotos de 
maqueta en construcció, etc. 
 
FORMAT.  La revisió dels treballs serà pública, oberta i participativa. El professor no 
realitzarà “correccions” individuals, aïllades i personalitzades, sinó que serà l’estudiant 
qui exposarà o presentarà en públic el seu treball. Aquestes es podran realitzar a la 
pissarra (dibuixant), paret (làmines DinA1), pantalla (ppt, pdf, vídeo, etc.), o  en taula 
rodona de discussió. El canvi de medi en la presentació dels projectes (plànols, 
maqueta, escrit, oral, powerpoint, etc.), de llengua (castellà, anglès, català), de 
duració (passar de correccions de 15 minuts a presentacions finals de 6 minuts tipus 
Pecha Kucha o inclús síntesis de 3 minuts) seran un exercici més a practicar al llarg 
del curs.  
 
PLATAFORMES DIGITALS. El programa de curs i tota la informació sobre aquest i 
les sessions de talles es trobarà a la intranet docent Atenea, que serà també el mitjà a 
través del qual s’enviaran les comunicacions i avisos. A l’inici de cada exercici s’hi 
inclourà tota la informació addicional que sigui necessària per a poder desenvolupar 
cada exercici. En un bloc, comú a tots els grups, s’inclouran resultats, referències i 
notícies d’interès al llarg del curs. 
 
ASSISTÈNCIA. L’assistència setmanal, les correccions i entregues són 
imprescindibles i tots els documents tenen la mateixa importància. S’adquirirà un 
disciplina de treballa en la qual el gust personal, prejudicis, referències o modes 
queden al marge de la investigació. Se seguirà el principi de Picasso: “Que la 
inspiració em trobi treballant”. 
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3. EVALUACIÓ 
 
Per ser avaluats i superar el PFC és necessària una assistència activa i continuada 
del 80% a les sessions de taller i presentar puntualment tots els exercicis proposats. 
Cal també assistir a totes les classes teòriques i pràctiques previstes.  
 
Els criteris d’accés del curs són haver superat el grau en arquitectura, mentre que els 
criteris d’avaluació favorable del Projecte Final de Carrera es divideixen en tres 
aspectes: 
 
- Conceptes (40%): s'avalua la idea o concepció abstracta del projecte, les seves 
implicacions culturals, viabilitat tècnica i econòmica, etc. 
- Procediments (30%): s'avalua l'adequació de les estratègies de comunicació del 
projecte, tant gràfiques com orals i audiovisuals, el nivell de coneixement en les 
referències manejades, etc. 
- Actituds (30%): s'avalua el nivell d'autoexigència de l'estudiant, la coherència del 
procés d'elaboració, la disposició a la crítica i participació en el grup, etc. 
 
L’avaluació d’aquests aspectes és continua i dóna lloc a un informe personalitzat que 
es lliura a l’estudiant i al tribunal PFC.  Un tribunal de línea qualificarà els projectes i 
un tribunal únic de Màster (comú a les tres línies) qualificarà aquells projectes que 
optin a Matricula d’Honor. 
 
Els documents avaluats i les seves dates de presentació s’especifiquen en el 
calendari annex.  
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4. BIBLIOGRAFIA I REFERÈNCIES 
 
No promocionarem les referències de revista o la cita superficial d’arquitectures. Si es 
necessari, l’estudiant prepararà petites classes d’aquells temes o arquitectures que 
l’interessen i els explicarà i discutirà amb la resta de companys. Promocionem els 
viatges, les lectures atentes, la disecció d’un projecte, visites a exposicions, etc. La 
intenció es despertar la curiositat, provocar l’interés de l’estudiant pel tema a 
desenvolupar, però mai oferir una recepta. 
 
El curs pot començar amb aquestes referències bàsiques: 
- Montaner, JM. La arquitectura de la vivienda colectiva, Ed Reverté, Bcn. 2015 
- Exposició Piso Piloto, CCCB del 4 de juny al 25 oct  2015 
- J. Busquets et al. “Metròpolis Barcelona”. Exposició sobre el territori metropolità 
(PDU). Barcelona 2015. Catàleg digital en: 
 http://www.amb.cat/web/territori/actualitat/publicacions/detall/-/publicacio/cataleg--
metropolis-barcelona-/1645481/11656 
- Plans i projectes per a Barcelona 2011-2015. 
 
 
5. PROJECTE FI DE CARRERA CURS 2015-16 
 
LLOC. Per al curs 2015�2016 es planteja un àmbit d'intervenció únic per a les 3 línies 
d'especialitat. L'àmbit serà prou ampli i amb una complexitat prou diversa com per 
poder abastar simultàniament les temàtiques de cada línia, i permetre al mateix temps 
diversitat de projectes final de carrera en el sí de cada línia. 
 
El fet de compartir el mateix àmbit implicarà un reforçament en la transversalitat en el 
sí dels tallers. Així mateix, els seminaris de les assignatures troncals i els seus 
continguts podran estar més orientats al programa general del PFC, i cada estudiant, 
independentment de la línia que hagi escollit, en podrà treure un millor rèdit. 
 
Com a àmbit concret, es proposa intervenir a la Verneda, a Barcelona. L’ambit de 
referència inicial està delimitat pels carrers Rambla Guipúzcoa, Vía Trajana, 
Santander y Can Oliva pero els limits finals els establirà l’estudiant. 
 
És un àrea de formació perifèrica recent, amb multiplicitat d'usos. Actualment es troba 
en procés de transformació i canvi d’activitats. Per la seva posició és una porta 
important de la ciutat al costat del riu Besòs. Es troba a poca distància de la nova 
estació del tren d’alta velocitat de la Sagrera, actualment en construcció. 
 
TEMA. Per al curs 2015-2016 es proposa l'habitatge com a escenari d'emergència 
responent a quatre situacions: gent sense casa, (sense sostre, desnonaments, 
pobresa energètica, joventut, infrahabitatge...); gent sense barri (ciutat dispersa, 
barraquisme...); casa sense gent (pisos buits, "topografia del lucre", obsolescència...) i 
barris sense gent (turisme, "gentrificació", inseguretat...). Aquests temes són els de 
l’exposició i tallers “Piso Piloto”, centrats en "els reptes de l'habitatge i la seva relació 
amb l'espai públic a escala global", que tindrà lloc al CCCB de Barcelona entre els 
mesos de juny i octubre del 2015, l'experiència dels quals servirà per arrencar el curs. 
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6. SITUACIÓ 
 

 
La Verneda: vista aèria de l’àmbit amb la desapareguda fàbrica Coca-Cola 
 

 
La Verneda: emplaçament 
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7. CALENDARI CURS 2015-16 
 

   PROJECTES
 

   1Q

1
 

01 
 
Oct 

  
Inici de curs 

   Presentació col·lectiva 3 Líneas 
   Presentació dels TFG 

Presentació del PFC línea Projectes. Llistes i grups 
 

2
 

08 
 
Oct 

 
TEMA 

 
Recollida de dades 1 

   El geògraf Farinelli explica que “Espai” i “Lloc” són antagònics. 
L’espai és intercanviable i és representat pels plànols genèrics o 
universals, que expliquen com és aquell espai (cadastral, 
topogràfic, classificació del sòl, etc.), en canvi el lloc és específic i 
és representat pels plànols específics que expliquen com és 
físicament aquell lloc, les seves qualitats (vegetació, olors, humitat, 
sorolls, ambient, etc.).  

  Tasca Com és aquest espai? Cartografies genèriques. 
Recopilar dades històriques i actuals, buscar i portar a classe 
cartografies disponibles a Internet, arxius i biblioteques: 
CG1 Cadastre. CG2. Fotoplànol en gris+àrea escollida en color. 
CG3. Topografia. CG4. Administratiu + usos sòl. CG5. Històrics, etc.
Escollir les cartografies útils i delimitar les àrees de treball en mapes 
2D i 3D, maquetes i GIS (digital). 

  Instruments -Classe de Pilar Garcia Almirall: sistemes GIS 
-Google maps + Earth, ICC, Ajuntaments, Meteocat, ACA, AMB: 
www.amb.es/web/territori/urbanisme, Clabsa, GIS, Catastre 

  Escala Variable 
  Treball (I-E) Equip 
  Lloc CS1. Presentació i discussió a classe 
  Referència Franco Farinelli 

 

3
 

15 
 
Oct 

 
TEMA 

 
Recollida de dades 2 

  Tasca Com és aquest lloc? Cartografies específiques. 
Escollir una variable Llista de variables:  
-MEDIOAMBIENTALES: aigua (riu, desaigües, torrents subterranis i
freàtic), vegetació (identificació, floració, situació de troncs i
dimensió de copes, arbres protegits), geologia (sòl natural,
omplerts, tipus de roques, etc.), soroll (utilitzar instrument medició). 
-SOCIALS: recopilar dades dels casals de barri i associacions
veïnals sobre: activitats (dia/nit, laborables/cap de setmana, etc.),
problemes socials, vandalisme (grafittis, agressions, etc.). 
-INFRAESTRUCTURALS: equipament i transport públic, 
infraestructures (subterrànies, cota 0, elevades/tren, autopista, 
instal·lacions, etc.), circulació (moviment aus, persones, bicis, 
cotxes, camions, grues), energies (línies elèctriques, producció 
energia, petroli, etc.). 
Dibuixar la cartografia especifica en DinA1 amb una crònica que 
la expliqui. 

  Instruments -Hi ha nombroses webs que aporten dades com sightsmap, google, 
ICC, Meteocat, etc. S’han d’interpretar i transcriure-les. 
-Treball de camp: passeigs, entrevistes, veïns, associacions veïnals, 
casal de barri, arxiu biblioteca districte. Es registrarà en vídeo, 
fotografies i quadern. 
-De la biblioteca del districte s’intentarà documentar sobre 1 
reportatge d’una fotògraf conegut, 1 document històric, 1 novel·la, 1 
pel·lícula, 1 estadística important, 1 article de premsa, etc. 
D’aquesta recopilació, que es portarà a classe i comentarà en 
grup, s’han d’extreure les dades per construir un plànol de la 
cartografia específica. 
-DinA1 en PPT i models dinàmics (grasshoper, etc.) 

  Escala 1/2000  a 1/500 
  Treball Recollida de dades en equip de 4 persones, una variable per 

persona.  
  Lloc CS1. Presentació en PPT i discussió a classe 
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  Teorica Roger Paez, Cartografies Operatives 
Pilar Garcia- Almirall: obtencio de dades cadastrals - GIS 

  Referència Edward R. Tufte, Envisioning Information, 1990  

4
 

22 
 
Oct 

 
TEMA 

 
Catàleg arquitectònic. Presencies i absències. Collages 

  Tasca -Recollir en un plànol què es conserva i què s’elimina del lloc. 
Dibuixar tan sols el que es conserva. Construir un catàleg
pintoresc de llocs, situacions, elements (façanes, textures, colors, 
materials, arbres….) a conservar o tenir en compte. 
-Darrea oportunitat per visitar la expo Pis Pilot al CCCB 

  Instruments Guia d’arquitectura de Barcelona, observacions in situ, usar 
fotografia, axonomètrica i fixes descriptives. 

  Escala Plànol i maqueta de situació a 1/500 
  Treball Equips de 4 
  Lloc CS1. Presentació en PPT i discussió a classe 
  Teorica  
  Referència “Esquivel” (de la Sota), barraques (Coderch) 

 

5
 

29 
 
Oct 

 
TEMA 

 
Escenaris. On intervenir i per què? 

  Tasca Detectar “escenaris”. Problemes  i desitjos. 
A partir de les cartografies generades, detectar i descriure el 
potencial o oportunitat del projecte d’alguns llocs escollits: 
intervencions tant sobre la parcel·la com sobre la resta del barri, ja 
siguin com acupuntura sobre allò existent, o com llistat de possibles 
programes e intervencions en diferents parcel·les buides (centre 
esportiu, agricultura urbana, etc.). Aquestes intervencions hauran de
respondre tant als problemes detectats (accessibilitat, baixa 
densitat, absència de comerç, etc.), com als possibles somnis o 
desitjos (preguntar als veïns, etc.). Ha d’explicar tant els problemes 
del lloc como indicar les oportunitat que el aquest ofereix. En 
paraules de Jaime Lerner, un anàlisi de problemes sens “somnis” o 
desitjos no produeix un projecte. 

  Instruments -Una crònica escrita a més a més del plànol dibuixat. 
-Un plànol que contingui els diagrames necessaris per explicar 
aquests camps d’oportunitat. 
-Models amb fils, collages, etc., si es creu convenient, que 
transcriguin els mapes de dades.

  Escala 1/500 
  Treball Individual 
  Lloc CS1. Presentació en PPT i discussió a classe 
  Teórica  
  Referència  

 

6
 

05 
 
Nov 

 
TEMA 

 
Programes. Amb què intervenir? 

  Tasca Escollir programes. Un d’ells ha de ser Habitatge d’Emergència. 
S’ha d’escollir un: 
-TEMA: per exemple, de “Piso Piloto”: gent sense casa (sense 
sostre, desnonaments, pobresa energètica, joventut, 
infrahabitatges, etc.); gent sense barri (ciutat dispersa, barraquisme, 
etc.); casa sense gent (pisos buits, “topografia del lucre”, 
obsolescència...) i barris sense gent (turisme, "gentificació", 
inseguretat...). 
-CÒMPLICES: usuaris, operadors públics o privats (PMHB, Solvia, 
etc.), cooperatives, associacions (Sostre Cívic, etc.). 
-LLOC: un o varis solars, compacte o dispers, un lloc o una 
estratègia, etc. 
Compacte o dispers, s’haurà de complir una sèrie de condicions: ha 
de contenir habitatge d’emergència, s’ha de generar espai públic, 
pot rehabilitar un percentatge d’edificació existent, dotar 
d’aparcament, produir un pas públic que formi part de l’equipament 
però que no interfereixi en la seva circulació interna, etc. 

  Instruments -Plànol dinA1 de relacions de programa. 
Aquestes relacions han de ser molt bàsiques i sintètiques entre el 
tema, els còmplices i els llocs. 
Es descriurà a més a més: 1. Relació entre edifici/s i entorn 
(posicions i alçades entre les peces i entorn, connexions amb 
camins i preexistències). 2. Relació entre els diversos programes (si 
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s’interseccionen o comparteixen alguna cosa, si hi ha distància 
entre ells, si un envolta a l’altre, si un se superposa a l’altre, etc.). 3. 
Descriure què és públic i què és privat en quant a la gestió, 
propietat, circulació, etc. 4. Descriure les qualitats d’aquests espais: 
volum, alçada, compacitat, relació entre preexistències, qualitat de
l’espai (assoleix, ventilació, etc.). 
-Maqueta de relacions de programa. 

  Escala 1/500 
  Treball Individual o equip 
  Lloc CS1. Presentació en PPT i discussió a classe 
  Teórica “Politique d’habitatge”. Convitat a confirmar 
  Referència 

 
Exposició Piso Piloto al CCCB 

7
 

12 
 
Nov 

 
TEMA 

 
PRESENTACIÓ DE MIG-SEMESTRE 

  Tasca Per a què intervenir? Recopilació i presentació del treball 
desenvolupat. 
-Declaració de compromís i registre en vídeo de com les propostes
milloraran les condicions del lloc, dels veïns i usuaris, del medi 
ambient i de la professió. 

  Instruments Document a lliurar: 
- Cartografia genèrica 
- Cartografia especifica 
- Catàleg arquitectònic / plànol de presencies/absències 
- Plànol d’escenaris 
- Plànol i maqueta de relacions de programes 

  Escala 1/200 a 1/500 
  Treball individual per equips de 4.   
  Lloc 8:30 a 11:30. Presentació PPT per equips de 4. Qualif. 1 a 10 

11:30 a 13:30. Presentació seleccionats amb convidats 
  Referència 

 
 

8
 

19 
 
Nov 

 
TEMA 

 
Volumetries. Com intervenir? 

  Tasca -Primers encaixos de volumetries, seccions, plantes, esquemes en 
el lloc amb models amb fils físics i/o virtuals. 
-Explicació de com respon a aquest primer encaix d’un prototip a 
l’estratègia i programa definits anteriorment. 
-Realitzat una animació (per exemple amb SketchUp) d’un 1minut 
parant la imatge e insertant 3 o 4 renders amb persones i ambient o 
fotomuntatges. L’animació es realitzarà sobre un model 3d del que 
es té fins al moment. 

  Instruments Models amb fils, animacions i parametrització (grasshoper) 
  Escala 1/500 
  Treball Individual 
  Lloc CS1 
  Referència 
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26

 
 
 
 
 
Nov 

 
 
 
 
 
TEMA 

 
 
 
 
 
Geometria de la estructura 

  Tasca Definir les diferents geometries de les estructures dels projectes. 
  Escala 1/200 
  Treball Individual 
  Lloc CS1 
  Referència 
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03 
 
Dic 

 
TEMA 

 
Plantes i seccions.  

  Tasca Distribuir els principals paquets de programa en planta i seccions. 
  Instruments  
  Escala 1/200 
  Treball Individual 
  Lloc CS1
  Referència 
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10 
 
Dic 

 
TEMA 

 
Estratègia mediambiental 

  Tasca -Definir el contingut dels principals paràmetres mediambientals: 
aigua, residus, cicle de vida materials, eficiència energètica. 
-Metabolisme del lloc, de l’edifici, de l’habitatge. 

  Instruments Diagrames i axonomètriques de funcionament. 
  Escala  
  Treball Individual 
  Lloc CS1 
  Referència Programa iHOBE 
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17 
 
Dic 

 
TEMA 

 
PRESENTACIÓ FINAL SEMESTRE 

  Tasca - Cartografia genèrica 
- Cartografia especifica 
- Catàleg arquitectònic / plànol de presencies/absències 
- Plànol d’escenaris 
- Plànol i maqueta de relacions de programes 
- Volumetries amb fills físiques i virtuals. Animació 3D 
- Geometria estructura 
- Plantes i seccions 
- Estratègia mediambiental 

  Instruments  
  Escala 1/200 
  Treball  
  Lloc CS1  
  Referència 
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8. LLISTES 
 

 
 
9. SESIÓ 1. 
 
Dia: 1 d’octubre 2015 
Lloc: Sala Graus / CS1-2-3 
 
8:30 - 8:45  Benvinguda 
8:45 - 9:30.  Presentació del lloc, M. Corominas. Sala Graus 
9:30 - 10:30.  Presentació comuna PFC. Sala Graus 
 

CAFÈ 
 

10:30 - 12:30.  Presentacions TFG cada grup separat.  
Compromís de l’estudiant amb un projecte personal de recerca.CS1-
2-3 

12:30 - 13:30.  Presentació per grups calendari i tasques amb PPT. 
 
 
  

 NOM EMAIL MOBIL 
1 ALVAREZ GOMEZ, ALEJANDRO  647264609 
2 BLANCH SANCHEZ, CARLA  657344001 
3 CASTELLA VILASECA, ANNA  669070251 
4 CEREZA BUIL, BEATRIZ  690219782 
5 COFAN ESTEBA, MERCÉ  608834151 
6 CORNELLANA DIAZ, PAU   
7 ESPARZA GARCIA, LUCIA  618200377 
8 ESTELLER ROIG, EDGAR  610454565 
9 FONT ANGUELA, ALBERT  618208896 
10 LARRAÑAGA GUTIERREZ, AINHOA  650044463 
11 MILLAN CAMENFORTE, EVA  630687512 
12 MIR BAÑERES, ELOI  695243545 
13 PAGES I CAMPRUBI, PAULA  637747594 
14 PIQUE CARBONELL, CRISTINA  618499575 
15 POBLET PARCET, PAULA  605912609 
16 RODRIGUEZ JORGE, IRENE  615073418 
17 RUIZ MANTILLA, PATRICIA  629634086 
18 SANCHEZ LANAU, LAURA  630178727 
19 TORRAS ROLANDO, GEMMA  606397047 
20    
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10. Cartografia generica i interesos personals 

 
 
11. SESSIÓ 2 
 
Dia: 8 d’octubre 2015 
Lloc: CS1 
Recollida de dades 1 
 
 

 NOM 
 
TEMA INTERESOS 

    

1 ALVAREZ GOMEZ, ALEJANDRO TOPOGRAFICO 
Cross-learning, vanguardias 
rusas, futbol 

2 BLANCH SANCHEZ, CARLA HISTORICO 
Carmel imposible, dep indiv, 
instrum. 

3 CASTELLA VILASECA, ANNA HISTORICO 
Minas suria, sostenibilidad, 
paisatge, celoberts 

4 CEREZA BUIL, BEATRIZ TOPOGRAFICO 
Nau Ivanow, arq capçalera, 
rehab industr, fabric creacio 

5 COFAN ESTEBA, MERCÉ HISTORICO 

Esc girona, erasmus roma, 
vistges+workshop, Londres 
Identitat del lloc 

6 CORNELLANA DIAZ, PAU HISTORICO 
Ishigami, poetica de la 
desaparició, dibuix 

7 ESPARZA GARCIA, LUCIA TOPOGRAFICO 
Fotografias analogica, 
transversalitat, Rio,  

 ESTELLER ROIG, EDGAR FOTOS AEREAS  
8 FONT ANGUELA, ALBERT HISTORICO Rehabitar, Flores+Prats 

9 LARRAÑAGA GUTIERREZ, AINHOA CATASTRAL 
Transversalitat, cooperació, 
sosteniblitat, catastrofes 

10 MILLAN CAMENFORTE, EVA USO DEL SUELO Musica/danza, treball mans 
 MIR BAÑERES, ELOI FOTOS AEREAS  
11 PAGES I CAMPRUBI, PAULA USO DEL SUELO  

11 PIQUE CARBONELL, CRISTINA FOTOS AEREAS 
Habitatge, piano, natació, 
nens 

12 POBLET PARCET, PAULA USO DEL SUELO B720, jida, estambul, viatges
13 RODRIGUEZ JORGE, IRENE HISTORICO  
14 RUIZ MANTILLA, PATRICIA CATASTRAL  
15 SANCHEZ LANAU, LAURA CATASTRAL Biocontrucció 
16 TORRAS ROLANDO, GEMMA USO DEL SUELO Viatges, workshop estambul 


