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PROJECTES/COMPOSICIÓ – TECNOLOGIA 2017-18 

GV 2030: Edificis híbrids de consum zero 
 

Grup   PFC, 2017/18 
Professors:   Jaime Coll, Dr. Arq. (TU Projectes, coord.)  

Daniel García-Escudero, Dr. Arq. (Lector Projectes) 
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Horari:   1Q Dijous   9:30-13:30 
   2Q Dimarts i dijous 9:30-13:30 
Aules:    CB-11, CB-12 
Idiomes:  Castellà, Català 
Web   https:// marqetsab.masters.upc.edu 
   https://www.facebook.com/MArqEtsaB/ 

 
 

1.  INTRODUCCIÓ GENERAL 
MarqEtsab 
El MArchEtsaB és el màster universitari en Arquitectura de l’Escola Tècnica 
Superior d’Arquitectura de Barcelona (ETSAB). Forma part d'un programa 
acadèmic integrat que, juntament amb el grau en Estudis d'Arquitectura 
(GArchEtsaB), habilita per a l'exercici de la professió d'arquitecte. El MArqEtsaB es 
dissenya per tal de completar la formació obtinguda en el grau amb la maduresa 
pròpia i necessària que demana l'exercici professional. Així doncs, la formació que 
s’ofereix està orientada a aportar tots aquells aspectes propis de l'activitat 
professional que qualsevol arquitecte necessita conèixer per poder desenvolupar 
les seves aptituds amb garanties i competitivitat, amb independència de l’escala 
en la qual treballi o l’especialitat (projectes, urbanisme, paisatge, disseny, etc.). 

El pla d’estudis del màster té un total de 60 ECTS, distribuïts en 20 ECTS 
obligatoris, 10 ECTS optatius i 30 ECTS finals del treball de fi de màster o projecte 
de fi de carrera (PFC), que substituirà a curt termini les clàssiques aules PFC, 
lligades o no als tallers temàtics de cinquè curs.  

El PFC té tres línies d'especialització, amb la presència comuna del Departament 
de Projectes Arquitectònics: Projecte i Composició (P+C), Projecte i Tecnologia 
(P+T) i Projecte i Urbanisme (P+U). Les tres línies comparteixen aula, calendari i 
treballen sobre el mateix emplaçament. En el cas de Projectes/Composició – 
Tecnologia, l’accent es posa en els edificis de programes mixtes (edificis híbrids), 
tant siguin equipaments com habitatges col·lectius. La línia d’urbanisme 
s’encarrega del projecte urbà. No obstant això, no es pretén deixar d'atendre 
simultàniament a la necessària lectura omnicomprensiva de la disciplina i al seu 
caràcter transversal i analític. 

Objectius  
D’una banda, l’assignatura de Projecte de Fi de Carrera (PFC) de les tres línies del 
màster en Arquitectura de l’ETSAB consisteix en un taller pluridisciplinari que 
integra els coneixements i habilitats obtinguts durant els estudis de grau. El 
caràcter habilitant del màster obliga a una relació estreta amb la realitat de la 
professió, però sempre des d’una visió crítica i prospectiva. Per aquests motius, el 
PFC representa una ocasió única de síntesi de coneixements i habilitats des d’un 
enfocament transversal, en què el projecte és un instrument d’anàlisi de la realitat 
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física alhora que una proposta per transformar-la, sempre des de la perspectiva de 
la seva significació cultural i sobre casos d’estudi reals i propers. El PFC és, així, 
un moment únic per eixamplar els límits de la realitat de la professió des d’una 
consciència completa del fet mateix de projectar, amb la voluntat de convertir 
l’exercici de l’arquitectura en un repte de futur.  

De l’altra, a diferència de la pràctica professional, en la qual molts dels 
condicionants ja venen donats, cal que l’estudiant defineixi els 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 pel "quant". Aquestes 
quatre preguntes es contesten al llarg del primer quadrimestre en un procés que 
estableix el compromís de l’estudiant amb el curs a través de l’elecció d’un 
programa d’usos i un tema de recerca que s’acaba de desenvolupar durant el 
segon quadrimestre. Tot plegat per incidir en els aspectes formals i no formals que 
condicionen el projecte i que són la base de la seva expressió: formes de vida, 
elements tipològics, sistemes estructurals i constructius, condicionament 
climàtic, industrialització, processos d’assegurament i mesura dels objectius 
del projecte i eines de producció digital.  

 

Qui: usuaris i agents implicats 
Per a qui es fa el projecte: usuaris previstos, promotor (públic o privat), 
etc. 
Qui fa el projecte: disciplines necessàries, processos participatius, etc. 
 

Què: usos, programa funcional 
Programa funcional: usos, superfícies i estructura organitzativa  
Flexibilitat dels espais al canvi d’ús i variacions tipològiques 
Normativa que condiciona el projecte: planejament, incendis, 
habitabilitat, etc. 
 

Com: enderroc, rehabilitació i obra nova, sistemes emprats 
Parts a conservar / enderrocar / rehabilitar / construir de nou 
Adaptació del terreny 
Sistemes estructurals, constructius i de condicionament ambiental 
Envolupants: façanes, cobertes, contacte amb el terreny, obertures, 
protecció tèrmica, hidròfuga i acústica, etc. 
Energia: demanda de calefacció i refrigeració, sistemes naturals i 
artificials de control ambiental. 
 

Quant: cost econòmic, social i ambiental 
Cost social: reubicació d’usos i usuaris, perill d’exclusió... 
Cost ambiental: cicle dels materials i de l’aigua (reciclatge i reciclabilitat, 
petjada ecològica, etc.), eficiència energètica. 
Cost econòmic: els números grossos del pressupost. 

 

A més a més, el PFC centra l’atenció en aquells llocs on la ciutat no “ha funcionat” 
o no ha arribat a consolidar-se, on el medi ambient i la societat han quedat 
afectats (discontinuïtats, desconnexions, interseccions, fronteres, etc.). Enrique 
Walker explica al seu assaig Lo ordinario (lo banal, lo cotidiano, lo hallado, lo 
popular, el paisaje existente, etc.) la capacitat d’allò que és ordinari per convertir-
se en extraordinari. Aquesta estratègia, utilitzada pels surrealistes al llarg del segle 
XX, desemboca en la dècada de 1970 en una sèrie de llibres que són manifestos i 
a la vegada assajos sobre ciutats: Las Vegas, Manhattan i Tòquio; respectivament, 
Venturi, Koolhaas i Atelier Bow Wow. El PFC es proposa com a exercici revisar, 
observar i dibuixar allò que és ordinari de diferents enclavaments com elements 
extraordinaris, prenent com a referència els instruments utilitzats per alguns 
artistes i arquitectes al llarg dels segles XX i XXI. S’estudia per què i com s'ha 
arribat a aquesta situació i es descriu amb diferents mitjans (plànols, diagrames, 
dades, maquetes, vídeos, escrits, oralment). El paper dels professors és 
acompanyar l’estudiant en aquest procés de documentació per assegurar la seva 
relació amb la realitat física i el futur de la pràctica professional. Com ja apuntava 
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Stravinsky, la facultat de creació té molt a veure amb la disponibilitat per a 
l’observació. 

Metodologia 
Primerament, són interessos del curs la relació entre l’edificació i la ciutat, la 
sostenibilitat ambiental (des del punt de vista energètic, de consum de recursos, 
econòmic i social), el paper de la tecnologia en la significació de l’arquitectura 
(construcció, estructures i instal·lacions) i els processos de desenvolupament i 
control de la qualitat del projecte.  

Amb aquests punts de partida, el professorat proposa uns programes generals 
(habitacionals, d’equipaments i d’espai urbà) i unes temàtiques de recerca en un 
àmbit d’intervenció o emplaçament comú per l’estudiantat. Tanmateix, l’estudiant 
serà el responsable d'acotar l'àrea de treball, de definir l’escenari i de proposar un 
programa concret. Aquestes decisions poden recolzar en el treball de fi de grau, 
un document on l’estudiant ja ha definit els seus interessos de recerca i 
extracurriculars, i per tant és una eina ideal per començar a definir la seva 
trajectòria al llarg del màster. 

D’altra banda, el curs garanteix que els programes i temes acordats amb els 
estudiants els permetin adquirir les competències que necessitaran per a la 
pràctica professional, incloent-hi el tracte amb els agents habitualment implicats en 
un projecte d’arquitectura, i en guiarà el desenvolupament seguint les fases 
habituals en un projecte real, com són l’avantprojecte, el projecte bàsic i el projecte 
executiu. Cal senyalar, però, que aquestes tres fases “reals” es transformen 
segons una estratègia docent que descompon el projecte en tasques o qüestions 
setmanals. A través d’aquestes, cada setmana es proposa abordar 
acumulativament un aspecte del projecte que no necessàriament s’ajusta a una 
fase d’un projecte real, però que en un entorn universitari ajuda i col·labora a 
transmetre certs valors del fet tan complex que significa projectar (una ciutat, un 
barri, un edifici, un moble, etc.). Aquests “entregables”, a més a més, 
persegueixen donar una imatge no lineal del projecte; al contrari, es pretén 
mostrar com una espiral que torna sovint sobre les mateixes qüestions, amb 
independència de l’escala i el programa.  

Estructura pedagògica 
_01 dinàmiques i procediments  
La dinàmica del taller parteix de tres consideracions generals. En primer lloc, es 
tracta d’un màster universitari que transcendeix el projecte individual de cada 
estudiant per convertir-se en una reflexió més àmplia i en grup, sobre un 
emplaçament determinat i uns programes arquitectònics i urbans que recorren 
totes les escales, de la ciutat a la casa, passant per l’espai públic. En segon lloc, 
tot i que el màster està format de diverses assignatures, el taller PFC és l’eix 
vertebrador dels coneixements i les pràctiques del projecte; reuneix els principals 
esforços i canalitza el resultat més important dels estudis de postgrau: els 
documents gràfics i escrits del Projecte de Fi de Carrera, que es defensa davant 
un tribunal parcialment extern. En últim lloc, com ja s’ha apuntat a la introducció, a 
diferència dels estudis de grau, en què l’estudiant es desplaça per diferents aules 
per cursar les diverses assignatures, el taller té un espai propi i exclusiu durant 
totes les hores del dia, tots els dies de la setmana. Aquest darrer punt comporta 
l’extensió del taller fora de l’horari propi de l’assignatura (5 hores el primer 
quadrimestres, 8 el segon). Es pretén fomentar l’espai de treball més enllà de les 
hores lectives amb la pretensió de fer del projecte no només un encàrrec docent, 
sinó un projecte vital en el qual s’inverteixin esforços i entusiasme a parts iguals.  

Per altra banda, es plantegen matisos i singularitats en cada línia pel que fa als 
procediments pels quals s’assoleix la presentació final del PFC. Encara que 



 

 
 

[ 6 ] 
 

efectivament el resultat final consisteix en una àmplia documentació gràfica i 
escrita que explica en detall un projecte –amb independència del tema i l’escala—, 
el camí que pauta pedagògicament el procés és divers, malgrat les sessions 
d’entrega i discussions creuades al llarg del curs acadèmic. En el cas particular de 
les línies de Projectes/Teoria-Tecnologia, les tasques es programen setmanalment 
a partir de breus indicacions sobre temes delimitats. Tot i que el procés projectual 
mai no és lineal ni va de l’emplaçament al detall, o de la forma a la construcció, 
convé establir certes estratègies docents que permetin ampliar i establir 
l’experiència concreta del projecte que s’està desenvolupant a d’altres situacions 
reals. En aquest sentit, habilitar-se no consisteix tant en emular una realitat 
complexa —i en molts casos en mans d’agents extra-arquitectònics—, com en 
dotar d’eines i capacitats el futur arquitecte per afrontar els reptes de la professió.  

_02 sortides i convidats 
Al llarg del curs acadèmic participen en el taller una gran diversitat de professors 
dels principals departaments de la carrera: Projectes Arquitectònics, Teoria i 
Història, Tecnologia i Urbanisme. La inclusió dintre del temari de diverses 
optatives també proporciona espai a altres branques, com l’Expressió Gràfica. La 
composició dels tribunals també és plural i inclou tant la presència de professorat 
del mateix curs —encara que a vegades són d’altres línies—com convidats d’altres 
universitats o professionals de prestigi. Tanmateix, durant el transcurs del curs i 
les diferents temàtiques que s’aborden, es fa imprescindible i enriquidora la 
participació de professionals no vinculats directament al màster o la universitat. Es 
tracta de convidats que provenen principalment de dos àmbits: la gestió pública i la 
programació de nous equipaments i habitatges socials; agents com la Diputació de 
Barcelona, la Regidoria d’Habitatge o l’Agència d’Ecologia Urbana, i el petit 
empresariat local vinculat a la construcció sostenible i de qualitat, implicat en la 
construcció amb materials de proximitat. Aquests convidats, que participen de 
manera activa en petites xerrades i seminaris d’intercanvi amb els estudiants, 
també col·laboren en diferents sortides a fàbriques o directament a les seus de les 
entitats de gestió convidades.  

Finalment, aquesta dosi de realitat del que significa l’exercici de la professió i els 
principals agents que la fan possible, es barreja amb sortides de caràcter més 
disciplinari per visitar patrimoni arquitectònic pròxim —principalment de la ciutat de 
Barcelona—, tant finalitzat com en construcció. D’aquesta manera, amb sortides i 
convidats complementaris a l’estructura docent reglada del curs, el taller es 
converteix en un veritable pont entre l’acadèmia i la professió, entre la realitat i el 
repte que suposa actuar-hi i millorar-la. 

_03 projecte i gestió  
Podríem intentar assimilar el nivell de desenvolupament del projecte del curs a un 
“avantprojecte” durant el primer quadrimestre, un “projecte bàsic” durant la primera 
part del segon quadrimestre i, finalment, un “projecte executiu” en el cas del PFC 
final. No es tracta d’imitar un document professional ad hoc, sinó de ser conscients 
del grau d’aprofundiment que es requereix en qualsevol projecte real, una realitat 
cada cop més sotmesa a normatives i regulacions molt complexes, i a 
intermediaris entre l’arquitecte i la propietat, i entre l’arquitecte i el constructor. El 
que interessa, per tant, és tenir un plantejament global coherent i conseqüent amb 
els objectius de partida, i desenvolupar aquelles parts, elements o espais que són 
més importants per al projecte en qüestió. És per això que els projectes van 
acompanyats d’unes recerques paral·leles i personals de cada estudiant, en les 
quals s’investiga sobre un aspecte concret (tecnològic, mediambiental, formal, 
programàtic, etc.) que caracteritza la proposta i que es tracta amb més profunditat.  

Però el taller PFC tampoc no oblida una tasca fonamental de la realitat 
professional: el pre-projecte i el post-projecte. És a dir, les fases prèvies a la 
resolució d’un programa concret en un lloc determinat, i el manteniment d’allò que 
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ja està construït per part o bé del propietari o bé de l’Administració. La Diputació 
de Barcelona, que col·labora amb el taller PFC i els seminaris, planteja les fases 
d’una obra següents: promoció, programació, projecte, construcció, ús i 
manteniment. Malgrat que treballem en una “realitat acadèmica”, tot i que anàloga 
al món professional, es potencia la consciència global de l’estudiantat sobre 
aquestes qüestions, que poden influir de manera determinant en decisions 
estratègiques del projecte. És per això que el programa concret del PFC forma 
part de la tasca projectual, així com la consideració de com es comportarà el 
projecte en les fases “teòriques” d’ocupació per part dels usuaris i al llarg del 
temps. De fet, podríem afegir a les fases esmentades el reciclatge o desmuntatge 
de l’edifici, aspectes lligats a la mateixa flexibilitat dels espais que es projecten i a 
la possibilitat que puguin ser parcialment substituïts o modificats per a altres usos. 

_04 reflexió i discussió  
Un dels objectius més importants és treure l’estudiant de l'àrea de confort típica 
dels darrers cursos de la carrera i posar-lo a prova en situacions límit (explicar el 
projecte en 3 minuts o improvisar una defensa en anglès), habituals en la pràctica 
professional. Tot el material i les presentacions són públics i estan sotmesos a una 
discussió col·lectiva. Un aspecte important en la metodologia del curs són els 
continus canvis de registre, amb variables de temps, suport o mitjà: de correccions 
tutoritzades amb material en brut sobre la taula passem a presentacions públiques 
de làmines en pantalla; d’explicacions de llarga durada al principi, a un 
PechaKucha, que és una presentació automatitzada molt sintètica de 20 imatges 
en 20 segons cadascuna; dibuixos en plànols DIN A1 i escrits d'assaig i recerca en 
paper DIN A4, models físics i vídeos. Per tant, les idees i estratègies dels projectes 
es desenvolupen en múltiples mitjans: escrit, dibuixat, oral o audiovisual. 

La participació de convidats externs tant durant el curs com en els tribunals de fi 
de PFC és fonamental perquè s'habituïn a explicar el projecte a més gent que el 
professorat al qual estan acostumats. Explicacions no només per a arquitectes, 
sinó que han de ser comprensibles en poc temps per a qualsevol que ho demani: 
agents, possibles usuaris, constructors, etc.  

_05 edició i difusió  
Un aspecte a vegades descuidat en les escoles públiques és l’edició i difusió de 
resultats, que és el pas previ per donar a conèixer el treball fet i que el validin 
agents externs: mantenir al dia un bloc informatiu amb fotografies, vídeos i treballs 
en procés, utilitzar xarxes socials, fer una exposició a final de curs, recollir i editar 
els resultats en una publicació, escriure reflexions com a conclusions de curs i 
organitzar un debat públic amb els millors treballs. Tot això hauria de ser una feina 
obligada per a qualsevol taller o unitat docent. L'objectiu que ens fixem és que 
l'estudiant acabi el curs amb un portafoli competitiu —hauria de ser el mateix 
PFC— i una maduresa i preparació suficients per passar brillantment entrevistes 
als millor despatxos. 

Finalment, dos aspectes complementaris i no menys importants són el seguiment 
dels projectes excel·lents per tal que es presentin a premis i l’orientació als 
estudiants del que es pot fer una vegada són arquitectes, ja tinguin inquietuds 
acadèmiques (beques, estudis de postgrau) o professionals (recomanar 
despatxos, cartes de presentació, ajuda per a entrevistes). Així mateix, la visita al 
curs d’exalumnes que han tingut èxit en la seva trajectòria com a arquitectes joves 
és fonamental per difondre optimisme i seguretat, i a la vegada tenir referents 
pròxims que els poden orientar en la tasca cada vegada més difícil d'obrir-se camí 
en un món professional o acadèmic tremendament competitiu. 
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Activitats formatives i espai docent 
A diferència dels altres cursos de la carrera, en els quals els estudiants es 
desplacen a  e diferents aules, el taller de Projecte de Fi de Carrera és un espai 
físic exclusiu en el qual l’estudiant desenvolupa el seu treball de forma continuada, 
amb espai expositiu i equipament per a les classes teòriques. Cal insistir que es 
considera el PFC com un curs intens i intensiu al voltant del qual no només giren 
la resta d’assignatures –dotades, això sí, d’autonomia–, sinó els principals 
esforços dels estudiants. És per això que es considera fonamental que puguin 
disposar d’un marc físic permanent, a l’estil anglosaxó, que ajudi a assumir el PFC 
no com un curs més de la carrera, sinó com un màster amb independència i 
procediments diferenciats respecte del grau. 

En particular, al taller es desenvolupen quatre tipus d’activitats formatives en 
coordinació amb les altres assignatures del màster: 

• Sessions de taller: treball a l'aula, amb la interacció de 
professors i estudiants, així com de convidats externs que hi 
donin una perspectiva transversal.  

• Sessions teòriques: proporcionen bases conceptuals, 
informació addicional i exemples sobre la temàtica del curs. 
Principalment es desenvolupen els dimarts (el 1Q en el marc 
de l’assignatura de “Teoria de l’Edificació”).  

• Sessions de seminari: treball reflexiu i productiu en grup i amb 
discussió entre el professorat i l’alumnat. El producte del 
seminari són treball material col·lectius sobre l’emplaçament on 
se situen els projectes dels estudiants. 

• Sessions de crítica: obertes, públiques i participatives en les 
quals s'exposa el treball realitzat i se sotmet als comentaris de 
professors, estudiants i convidats. 

• Sortides: Visites a obres en construcció, exemples construïts, 
agents del procés del projecte, etc.  

Bibliografia i referències 
Durant el curs es prioritzaran els exemples i referències dels quals es tingui 
experiència directa, de manera que s’evitarà repetir les interpretacions d’altres 
persones sobre realitats que no es coneixen personalment. Cada estudiant 
construeix una bibliografia pròpia, complementària a la proporcionada pel 
professorat. Així mateix, les referències provenen de tres tipus de fonts: 

• Primàries: exemples preferentment visitables i textos elaborats 
directament pels autors estudiats. 

• Secundàries: interpretacions, anàlisis i opinions d’altres sobre 
les obres estudiades.  

• Auxiliars: exemples que proporcionen un context on inserir les 
fonts primàries i secundàries, amb una atenció especial al seu 
entorn cultural (arquitectura, art, literatura, cinema, etc.). 

En coordinació amb les altres línies del màster habilitant i els diferents 
departaments de l’ETSAB que hi participen, també s’elabora un llistat d’obres de 
referència que es tracten en les diferents assignatures del màster, des de 
l’enfocament propi de cada àrea de coneixement. Per proporcionar una 
experiència directa d’algunes d’aquestes obres, es programen visites a exemples 
propers tant pel que fa a edificis i espais públics acabats o obres, com pel que fa 



 

 
 

[ 9 ] 
 

als agents implicats normalment en el procés constructiu (polítics, gestors públics i 
privats, tècnics, industrials, etc.). 

* La bibliografia del curs 2017-18 està composada per les referències i les lectures 
proposades a les teòriques de dimarts i dimecres, a l’assigntura de “Teoria i 
projectes d’edificació i urbanisme”. 

* Addenda: Sobre l’habilitació_Reptes i realitats 
El taller del Projecte de Fi de Carrera és l’eix vertebrador del màster en 
Arquitectura de l’ETSAB, que constitueix una ocasió única per a integrar els 
coneixements i les habilitats adquirides al llarg dels estudis de grau des d’un 
enfocament transversal i especialitzat. El seu caràcter habilitant obliga, a més, a 
una relació estreta entre el PFC i la realitat de la professió. Els dos aspectes que 
estructuren el programa docent del PFC tenen a veure, precisament, amb 
aquestes dues paraules: “HABILITAR” i “REALITAT”, un terme, aquest darrer, que en 
paraules de Vladimir Nabokov no té sentit si no va entre cometes.  

Pel que fa a l’habilitació, el PFC no pot ni vol ser la primera pràctica professional 
dels graduats en arquitectura, sinó un model sintètic dels aspectes centrals 
d’aquesta pràctica que s’iniciarà en superar el màster. Per això, a diferència de la 
pràctica professional, on la majoria dels condicionants venen donats, el curs 
proposa una sèrie ordenada i intencionada d’ocasions d’aprenentatge, que 
representen els moments clau del desenvolupament d’un projecte, juntament amb 
els creuaments corresponents amb la resta de disciplines implicades (planejament, 
construcció, estructures, instal·lacions...). Aquest creuament és, justament, allò 
que l’estudiant ha d’integrar en un document únic i coherent.  

Pel que fa a la realitat, el lligam del PFC amb la situació actual de la professió (la 
seva relació amb la societat i la cultura, la tecnologia i les normatives, etc.) es 
garanteix des de l’elecció del tema i els documents a desenvolupar fins a la 
presència de convidats especialistes i visites a obres i exemples construïts. Però el 
resultat final del PFC no és un “projecte executiu”, sinó la resolució precisa dels 
aspectes significatius de cada projecte, en la qual l’estudiant demostra la seva 
capacitat de síntesi i planteja estratègies que garanteixin que l’arquitectura 
proposada perduri a través de les diferents fases, des de la idea inicial fins a una 
hipotètica construcció, vida útil i desmuntatge. 

Així doncs, creiem que és compatible una habilitació realista que tingui en compte 
els condicionaments reals de tot tipus que intervenen en el projecte (legals, 
materials, socials, etc.) amb una visió creativa, imaginativa, alternativa a allò que 
és habitual, al que és “normal”, fins i tot utòpica. La feina de l'arquitecte projectista 
és proposar com es materialitzaran les idees i convé que aquestes siguin de 
màxima volada per poder-hi després donar una concreció tècnica. Es tracta 
d'habilitar, és a dir, ensenyar a l'estudiant del màster a ser apte, a ser capaç, a ser 
hàbil, per transformar allò que imagina en construïble, sense renunciar a propostes 
atrevides. D’aquesta manera, més que “habilitar-los” per a la pràctica professional 
rutinària —això sovint s'aprèn als despatxos i als cursos de posada al dia de 
normes o eines informàtiques, per exemple—, els estudiants s'habiliten per 
afrontar els reptes de futur. Més que mai, avui dia té sentit l’eslògan “Architecture 
ou Révolution”. 
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2.  PFC 2017-18. “GV 2030: Edificis híbrids de consum zero” 

Lloc 
GRAN VIA: LLOBREGAT – BELLVITGE. Aquests tres topònims són les paraules 
clau que orienten l’àmbit en el que es desenvoluparan els PFC de l’edició 2017/18. 
Gran Via indica l’avinguda sobre la que es proposa la primera idea detonant. El riu 
Llobregat per un costat i el barri de Bellvitge per l’altre, marquen els límits del 
segment de la Gran Via que serà l’objecte inicial d’atenció.  

 

 
GRAN VIA 

La Gran Via és el traçat mestre de l’eixample Cerdà i és també l’avinguda més 
llarga de la Gran Barcelona doncs creua de punta a punta la metròpoli, des del riu 
Besós al riu Llobregat i més enllà. Les transformacions més importants d’aquest 
traçat metropolità rectilini s’han produït, des de l’inici del segle XXI, a la banda 
Llobregat gràcies a l’impuls decidit de l’ajuntament de l’Hospitalet. Primer va ser el 
canvi de la urbanització a l’entorn de la plaça Cerdà (Barcelona), després va ser 
l’establiment, als vells quarters, del complex Ciutat de la Justícia i finalment, 
davant per davant del barri de Santa Eulàlia, s’ha produït el canvi amb més 
impacte: la formació de la nova plaça Europa (projecte urbanístic integral, 
d’urbanització i ordenació de volums i usos) i l’establiment de les instal·lacions 
principals de la Fira de Barcelona (transferides poc a poc del seu lloc tradicional a 
plaça Espanya).  

Aquesta darrera gran transformació ha consolidat una secció transversal viaria per 
a la Gran Via al seu pas pel marge esquerra del delta del riu que ha permès 
compatibilitzar el transit de pas (en trinxera) i una avinguda de servei a pla terra. 
Aquesta nova secció viària s’ha aplicat en el tram que va des de la plaça Cerdà 
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fins al barri de Gornal. Però des d’allà fins al riu Llobregat la Gran Via és encara 
una autopista (la imatge de l’autovia de Castelldefels) perfectament indiferent a la 
realitat urbana que travessa. 

LLOBREGAT - BELLVITGE  

El curs es proposa considerar que el tipus de secció de la Gran Via a l’Hospitalet 
ara transformada s’aplicarà al tram que falta fins arribar al gran nus viari existent al 
marge esquerra del riu. Aquest canvi obrirà expectatives noves pels dos grans 
hospitals que estan ancorats a banda i banda de l’actual autopista, el de Bellvitge 
(general) i el Duran i Reynals (oncològic) i al mateix temps farà possible considerar 
moltes altres qüestions relacionades amb la presència de coses molt rellevants: el 
barri de Bellvitge, la gran zona esportiva pròxima, els grans solars vacants o amb 
usos precaris, el darrer reducte de paisatge agrícola, etc.  

El resultat de tot plegat és un conjunt d’espais d’oportunitat de contorns oberts 
amb vocació de centralitat malgrat mantenir el seu caràcter periurbà, fragmentat i 
poc o gens articulat. Resta encara indecís l’encaix amb l'Hospitalet tan com la 
imatge metropolitana d’aquesta façana de la gran ciutat. 
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Programa_Edificis híbrids 
Diré que mi profesión acaba donde acaba el pensamiento de la 
arquitectura, en el sentido de pensar sobre los programas y sobre la 
estructura organizativa. Estos conceptos son importantes para 
muchas disciplinas y estas disciplinas definen también actualmente sus 
propias 'arquitecturas'. Asistimos a una especie de multiplicación de las 
actividades arquitectónicas, por lo cual no creo que yo esté volviéndome 
menos arquitecto, sino en todo caso lo contrario. 

Rem Koolhaas 

 
híbrid -a  
1 adj. i m. i f. [BI] [LC] [AGR] Que resulta de l’encreuament d’individus 
d’espècies distintes. El mul és un animal híbrid. Aquest gos és híbrid, no 
és de cap raça. Blat de moro híbrid.  
2 1 adj. [LC] Format per elements de diferent origen. Fa composicions 
musicals híbrides, de ressonàncies barroques i romàntiques.  
2 2 adj. [IN] [EL] Que conté components de diferent tecnologia. Un 
aparell, un circuit híbrid.  
2 3 adj. [FL] Format per elements que procedeixen de llengües diferents. 
Un mot híbrid. Els criolls són llengües híbrides.  
 (Font: edició vigent del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans) 

 

Les paraules de Rem Koolhass, estretes d’una entrevista el 2001, subratllen dues 
qüestions no només cabdals per entendre la seva obra, sinó per l’arquitectura de 
les darreres dècades: el programa i la seva estructura organitzativa. Tant en 
aquelles arquitectures que tendeixen a la compacitat i a la introspecció, com a les 
més populars i esteses formes discontinues, trencades o “fluides” –literalment–, 
l’organització del programa ha servit com a eina de projecte –no l’única, es clar–, a 
vegades dictant la forma, en d’altres ocasions suggerint estructures formals més 
universals, responent a paràmetres purament disciplinars. 

Aquests dues qüestions són especialment importants en els edificis híbrids i els 
seus espais públics, el focus de treball del curs 2017-18. Si busquem la definició 
d’híbrid en un diccionari terminològic, les accepcions que més s’apropen al camp 
de l’arquitectura són, pel que fa a la hibridació, la de “encreuament entre individus” 
(en el nostre cas, entre programes funcionals), entre “elements de diferent origen” 
(en el nostre cas, espais) o entre “diferents tecnologies”. Veiem que el diccionari 
no limita els exemples d’hibridació a l’acceptació més difosa –la genètica–, i 
n’incorpora d’altres potser més fèrtils per al projecte d’arquitectura, com ara la 
“tecnologia híbrida” o d’altres relacionades amb el procés creatiu (“composicions 
híbrides”) i la narració (“llengües híbrides”). 

Per altra banda, tot i que se solen considerar termes sinònims, un edifici o espai 
híbrid no és exactament el mateix que un mixed-use. El segon terme es refereix a 
diferents programes que conviuen en un edifici –sovint segregats horitzontal o 
verticalment, com els tradicionals ateliers–, mentre que el primer es refereix a 
situacions que són més que la simple suma de usos individuals que la 
constitueixen. Podem fer un paral·lelisme amb el muntatge cinematogràfic, on el 
significat d’una seqüència és més que la suma dels significats parcials de cada 
pla: en l’exemple canònic, plat buit + persona trista = gana.  

De la mateixa manera, el edificis híbrids es diferencien dels multi-funcionals per la 
seva escala i forma. Escala, perquè normalment ocupen una mançana sencera a 
la malla de la ciutat, arribant, com en el cas dels mats-building, a establir-se com 
“ciutats dintre ciutats” o paisatges integrats. Forma, perquè responen als 
desenvolupaments tecnològics de finals del segle XIX, com els entramats 
metàl·lics, que permeten una major permeabilitat i porositat dels espais interiors, 
estructures fusionades i juxtaposició de seccions.  
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En qualsevol cas, l’aparició d’edificis híbrids o d’usos mixtos és paral·lela a la  va 
lligat a l’encariment del sol i la consegüent edificació en alçada, el segon es 
relaciona amb les noves unitats de convivència o les professions “deslocalitzades”. 
Pensem en New York a principis del segle XX, amb gratacels que són veritables 
ciutats amb tota mena d’usos relacionats a través de formes monolítiques de 
secció lliure, que Rem Koolhaas va convertir en manifest estètic a Delirious New 
York (1978). O exemples europeus posteriors com la Torre Velasca (Milà, 1954-
58), el Barbican Complex (1955-83) i el Brunswick Centre (1967-72) a Londres, o 
el Ihme Zentrum (Hannover, 1972-75). 

Sigui com sigui, l’edificació híbrida també pot ser caracteritzada o esquematitzada 
a partir de les diferents relacions que s’estableixen entre els programes que 
interactuen, i alhora entre els programes i la forma o envolupant que els acull. Es 
parla d’híbrids temàtics quan els programes escollits interactuen, o dispar quan 
no hi ha relació entre ells, però creen relacions simbiòtiques d’aprofitament mutu. 
Pel que fa a la forma, es pot parlar de compacte quan les parts del programa no 
es diferencien i la forma depèn de les condicions urbanístiques; compost quan el 
programa es tradueix en fragments o parts diferents articulades; i monolític quan 
respon a una escala monumental, de fita urbana, normalment amb programes 
apilats.  

En qualsevol cas, l’evolució de l’arquitectura més recent, des de les denses ciutats 
històriques a les ciutats-territori disperses o les ciutats de nova planta, passa per 
posar en crisi o transformar els tipus purs del passat –sigui d’habitatge, 
d’equipament o d’infraestructura– i es converteix en un tema de discussió tant 
pertinent com urgent. Una discussió que no només afecta als arquitectes, sinó 
també als agents de l’edificació, ja que la integració de diferents programes també 
suposa diferents promotors, diferents gestors i, òbviament, diferents usuaris en 
temps i ús.     

En paraules de Steven Holl:  

"els edificis híbrids actuals posseeixen els següents potencials: 

1. Incubadors en les ciutats del segle XXI 
2. Conformació de l'espai públic 
3. Juxtaposició programàtica 
4. Condensadors socials d'habitatge, treball, lleure i cultura 
5. Dinàmica de la secció 
6. Arquitectura altament sostenible 
7. Llibertat per nous conceptes." 

Equipament híbrids 
equipament  
m. [LC] Acció d’equipar; l’efecte. 

 (Font: edició vigent del Diccionari de l’Institut d’Estudis Catalans) 

 

 Pel que fa al cas concret dels equipaments, el diccionari que hem posat com a 
exemple es limita a una única accepció: “l’acció d’equipar”. Traslladat a termes 
arquitectònics, es tractaria de projectar espais preparats –equipats, dotats– per a 
desenvolupar una activitat determinada. L’experiència ens diu, però, que el 
creuament de programes funcionals fins fa poc clarament separats provoca 
interaccions i sinèrgies tant imprevistes com fèrtils. Així trobaríem museus-centre 
comercial, mercats-centre cívic, gimnasos-coworking, piscines-biblioteca, etc., 
sovint en forma de contenidors caracteritzats per envoltants molt complexes en 
contrast amb espais interiors neutres, estructures i instal·lacions isòtropes, etc. 
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Pensem en aquest darrer exemple, el de la piscina-biblioteca –real al nostre 
context immediat, d’altra banda–, on els llibres es poden treure als espais exteriors  
gràcies a les tecnologies de la informació i a que el cost de la seva substitució en 
cas de deteriorament és irrellevant dins de la despesa de manteniment de 
l’equipament. La tasca de l’arquitecte, en aquests casos, serà pensar sense 
prejudicis quines noves possibilitats s’obren en termes d’espai, de relació 
interior-exterior, de llum, de recorregut, etc., per tal que els espais resultants 
d’aquesta nova interacció entre programes funcionals sigui significativa en termes 
perceptius i culturals. 

Aquests espais capaços d’acollir usos diversos –com deia Albert Viaplana de 
l’arquitectura en general– no s’han de projectar partint d’allò que s’hi podrà fer, 
sinó mirant de no dificultar que s’hi puguin fer activitats que ara no preveiem. Així, 
els equipaments contemporanis potser ja no s’han de pensar des d’usos definits 
(jugar a bàsquet, sentir un concert, comprar peix, patinar...), sinó com a  
contenidors flexibles, adaptables i perfectibles: tres conceptes que poden 
semblar sinònims però no ho són. 

Sobre aquesta idea i les seves implicacions en termes d’espai, clima, economia, 
normativa, cultura, etc., es treballarà al llarg de tot el curs, des de la perspectiva 
que la intenció i la precisió en el control dels aspectes materials de l’arquitectura –
estructura, instal·lacions, sistemes constructius, etc.– són les paraules amb les 
quals es construeix la narració immaterial de l’arquitectura. 

Habitatges col·lectius híbrids 
Gran part dels edificis híbrids històrics i contemporanis incorporen l’ús residencial. 
De fet, podríem considerar l’habitatge col·lectiu com un del requisits fonamentals 
per a que els centres urbans i els espais públics mantinguin l’activitat i la vitalitat 
de veritables àmbits polifuncionals. Tanmateix, l’estreta relació de l’habitatge 
amb l’usuari i les formes convencionals d’organització familiar, en molts casos amb 
gran inèrcia i conservadores, fa d’aquest programa arquitectònic un camp difícil 
d’abordar, tant a la universitat com al món professional. Les noves unitats 
familiars, les feines deslocalitzades o les ja molt extenses formes de convivència 
cooperativista són assumptes que s’han d’abordar amb urgència i amb propostes 
arquitectòniques solvents. Propostes que, ara més que mai, s’han de plantejar la 
barreja equilibrada d’activitats en el temps i en l’espai; un anhel, però, que no 
resulta nou.  

Precedents 
La utòpica igualtat social ha trobat en el camp de l’habitatge –un dret fonamental i 
indispensable– un camp d’experimentació. Exemples deutors tant del socialisme 
utòpic com de la revolució industrial han estat els falansterios –d’origen agrícola– 
i els familisterios –d’origen industrial–. Salvant totes les diferències, aquestes 
comunitats d’habitatges incorporen de manera sistemàtica, per primera vegada, 
serveis col·lectius com llars d’infants, escoles, hospitals o teatres. Tot i que no es 
pot parlar de barreja d’activitats ni hibridació, sinó més aviat de convivència 
d’usos, adequadament separats però accesibles, són una referència sense la qual 
no es podrien explicar les experiències domèstiques del segle XX.  

Tampoc podem parlar estrictament d’edifici híbrid si ens referim a l’altre gran 
precedent: el condensador social. Si els edificis híbrids estan associats a les 
ciutats americanes, la rendibilitat de l’ocupació del sòl i els desenvolupaments 
capitalistes, els condensadors socials es van crear en el marc de l’avantguarda 
constructivista russa. El seu objectiu era transformar –i controlar– les relacions 
socials vinculant treball, oci i vida familiar: es col·lectivitzen usos com bugaderies 
o guarderies, i s’estudien cèl·lules mínimes de vivenda, normalment organitzades 
en dúplex o tríplex. Així mateix, els espais de circulació es consideren espais 
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d’oportunitat per a la socialització i la vida en comú, de manera que apareixen 
carrers interiors i accessos en galeria.  

Aquests diferents programes s’acostumaven a traslluir en una estricta organització 
volumètrica. En aquest sentit l’exemple més emblemàtic és l’edifici Narkomfin 
(Moscú,1928-32). Obres posteriors com Park Hill (Sheffield, 1959-61), la Unité  
d’Habitacion (Marsella, 1946-52), el complex Gallaratese (Milà, 1967-74) o 
Corviale (Roma, 1972-82) no sempre han respòs a aquesta estructura 
organitzativa, i han utilitzat altres estratègies com l’apilació. Per altra banda, si bé 
aquests exemples afavoreixen la introspecció, els edificis híbrids, per definició, 
s’obren a la ciutat i faciliten el contacte entre desconeguts. L’estricta organització 
funcional dels primers es converteix en certa indeterminació dels espais 
col·lectius en els segons, que eviten l’excessiu control que des de l’arquitectura 
s’imposa al condensador social. 

Objectius 
Per fer front a les formes d’habitar noves que sorgeixen, convé prescindir en 
bona part dels coneixements estereotipats de les últimes produccions derivades 
de la bombolla immobiliària.  Convé, en canvi, projectar imaginativament, mirar de 
reüll què passa al món i recuperar selectivament experiències passades 
interessants, tant formal com social i tècnicament. Cal estudiar propostes que 
trenquin l’escassa varietat tipològica existent, en promoció pública i en oferta 
immobiliària lliure. Formes que siguin més adaptades a la vida nòmada, global, 
provisional i urbana dels temps presents, com han posat de manifest “Home 
Economics” i “Making Heimat” a la darrera Biennal d’Arquitectura de Venècia.   

 Cal proposar edificis híbrids amb serveis compartits per afavorir la vida 
comunitària i individual, però col·lectiva, en conjunts condominiums, en la línia de 
les recents cooperatives suïsses, de llarga tradició.  Cal plantejar tant la possibilitat 
de rehabitar habitatges obsolets a partir de correccions tipològiques, com la 
possibilitat d’habitar nous espais, i no projectar només en parcel·les urbanes 
residencials.  D’aquesta manera, el espais industrials, els magatzems, les oficines, 
els polígons perifèrics degradats, etc., es converteixen en oportunitats i reptes. I 
cal afrontar tot això, finalment, des de la perfectabilitat (capacitat d’intervenció de 
l’usuari en l’ús i evolució de l’habitatge), i la variabilitat (variacions tipològiques a 
partir d’un model). Dos termes molt lligats a un paradigma modern i contemporani 
com el de la flexibilitat. Una aspiració espacial, funcional i tècnica protagonista en 
dues de les investigacions recents més importants sobre l’habitatge: “Flexible 
Housing” de Jeremy Till,  i el “Residential Open Building” d’Stephen Kendall,  
deixeble alhora de N. J. Habraken i la seva “teoria dels suports”. 

Programa i estructura didàctica 
Amb aquests paràmetres generals, referents al lloc i al programa, l’estudiant ha de 
desenvolupar el projecte d’un edifici d’ús mixt (habitatge o equipament) entre 
2.500 i 5.000 m2 (pot formar part d’una ordenació urbana més gran i projectada en 
grup), amb un equilibrat nexe amb l’espai lliure, que doni servei al barri i sigui un 
referent per al conjunt de la ciutat. A més a més, es pretén que el projecte sigui 
equiparable, en la mesura del possible, a un projecte real en totes les seves 
dimensions tècniques i documentals, sense deixar d’incorporar l’experimentació i 
prospecció que des de la universitat i la acadèmia es fomenta i suscita. És per això 
que la concreció del programa forma part de la recerca de l’estudiant i la seva 
proposta projectual. Una proposta que es complerta amb un assaig visual i escrit 
en format A4, que recull tant la gènesi i referents del projecte, com reflexions i 
material complementari de l’estudiant. 
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Per desenvolupar aquest “encàrrec”, el curs està pautat a partir d’unes tasques 
quinzenals individuals, entregables sempre en A1, que interroguen sobre diferents 
aspectes del projecte, des dels derivats del lloc, al programa, l’estructura formal o 
la consistència material i mediambiental de la proposta. A Atenea (plataforma 
interactiva del curs) s’aniran penjant cada setmana les instruccions de cada tasca, 
suggerient una sèrie de qüestions i diferents instruments per respondre-les. 

   

 

BLOC 1: Condicionants de Partida 
 

  Tasca1:_Lloc i emplaçament (5 octubre) 
Com és física i socialment el lloc? 

Trets genèrics i específics de l’emplaçament dins del lloc 

Tasca 2:_Escenaris i oportunitats (19 octubre) 
Què es preserva i què s’enderroca 

On, com i per què intervenir? 

 
 BLOC 2: Estratègies de projecte 
 

Tasca 3:_Volum i programa (2 novembre) 
Estratègies formals + mediambientals 

Diagrama d’usos, recorreguts, relacions funcionals i 
superfícies 

Tasca 4:_Encaixos visuals (16 novembre) 
Relacions amb l’àmbit general: axonometries, volumetries 
lliures, etc. 

Relacions amb el paisatge: vistes, materials, etc. 

 

 BLOC 3: Propostes formals i materials 
 

Tasca 5:_Variacions tipològiques (30 novembre) 
Usuari, programa i espais 

Variacions de volum, plantes i seccions 

Tasca 6:_La triple escala (14 desembre) 
Topologia 1/1000 (relacions amb el lloc) 

Tipologia 1/200 (tipus, variabilitat, flexibilitat, perfectibilitat)  

Tectònica 1/50 (sistemes sustentats i envolupants) 
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El rerefons d’aquestes tasques és el treball simultani i des del primer moment en 
tres escales de projecte, derivades del citats conceptes:  

 

 Oct Feb Maig 

TOPOLOGIA 1/1000 1/500 1/200 

TIPOLOGIA 1/200 1/100 1/50 

TECTONICA 1/50 1/20 1/10 
    

• Topologia (relacions amb el territori, la ciutat, altres edificis, etc.), e. 
1/1000, 1/500 i 1/200 

 

• Tipologia (relació amb els patrons destil·lats al llarg de la història de 
l’arquitectura; variabilitat, flexibilitat, perfectibilitat), escales 1/200, 1/100 i 
1/50 

 

• Tectònica (les relacions entre els diferents sistemes —de sustentació, 
d’envoltants, energètics, etc.— que constitueixen les paraules amb què 
s’elabora el discurs arquitectònic), escales  1/50, 1/20 i 1/10 

 
Aquesta triple dimensió de la realitat del projecte ens obliga a plantejar les 
propostes sempre des de múltiples paràmetres que mai són lineals, i que no van 
de lloc al detall, sinó que interactuen des de la gènesi del projecte. Per tant, no es 
tracta tant de plantejar la totalitat del projecte des de l’inici, sinó de treballar per 
fragments, simultàniament a escala gran, petita i intermèdia i que aquests 
fragments informin al projecte, que siguin precisos i complerts en si mateixos, però 
que deixin obert el projecte tal i com explica Venturi, per poder prendre decisions 
sense prejudicis. 

Interessos transversals del taller 
• Consum energètic gairebé nul (near Zero Energy Building o nZED) 
• Les noves formes d’habitar i treballar (coworking, cohousing, etc.) i la 

seva relació tant amb les tipologies d’habitatge i equipaments, així com 
amb la mobilitat sostenible. 

• La discussió entre autosuficiència i eficàcia (energia, aigua, residus, etc.) 
i la seva relació amb la forma urbana (ecobarris, creixements urbans 
autosuficients, etc.) 

• La integració dels aspectes ambientals com a “material de projecte”, així 
com l’elaboració d’una metodologia que permeti avaluar-los des de 
l'anàlisi del lloc fins al projecte executiu. 

• Les relacions entre la forma arquitectònica i els aspectes no-formals, des 
de la percepció dels espais fins a la densitat edificatòria, el 
comportament energètic dels edificis o els sistemes constructius (Design 
for disassembly, estructures i tancaments industrialitzats, etc.) 

• El projecte com a llibertat d’elecció entre opcions tècniques donades, 
motivat per la creixent exigència de validació externa de sistemes i 
procediments que dificulta “l’invent”.  

• Les relacions entre les accions a nivell local (projecte) i les tendències 
globals (culturals, tecnològiques, ambientals, econòmiques, etc.), que 
sempre es tractaran des d’una triple escala: topològica, tipològica i 
tectònica. 
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Avaluació 
Pel que fa a l’avaluació, al llarg del curs es demanen diverses tasques 
específiques que pauten el calendari, des de l’anàlisi de les característiques 
físiques del lloc (topografia, infraestructures, condicions climàtiques, olors, usuaris 
per franges horàries, preexistències vegetals i construïdes, estructura organitzativa 
del programa, etc.) a les envoltants, els sistemes energètics passius i actius o la 
il·luminació. Totes aquestes tasques i les diferents fases de desenvolupament es 
consideren tan importants com el resultat final i per això s’anima l’estudiant que 
mantingui un registre permanent del procés, que lliura juntament amb el projecte 
acabat. 

Des de tots aquests paràmetres, en els quals el projecte —arquitectònic i urbà— 
és en ell mateix l’objecte sobre el qual es reflexiona i es construeix el coneixement, 
es valora finalment la maduresa i l’adequació del posicionament de l’estudiant i el 
seu projecte respecte de la ciutat i el territori, el medi ambient, la tècnica, les 
implicacions culturals de la pràctica arquitectònica, i la societat. L’avaluació 
d’aquests aspectes és continuada —l’assistència continuada és obligatòria— 
i dóna lloc a un informe personalitzat que es lliura a l’estudiant i al tribunal 
de PFC, que és particular per a cada línia i és qui posa finalment la nota al 
projecte. Els professors de les diferents línies formen part dels respectius tribunals, 
així com professors i professionals convidats d’altres escoles i departaments. 

Calendari 1Q 
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BLOC 1_ CONDICIONANTS DE PARTIDA 

Tasca1:_Lloc i Emplaçament (28 setembre exposició, 2 novembre entrega) 
Com és física, social i ambientalment el lloc? 
Trets genèrics i específics de l’emplaçament dins del lloc 

 
 
 
a. COM ÉS FÍSICAMENT EL LLOC?  
 
Recopilar per internet dades històriques i actuals, buscar i portar a classe 
cartografies disponibles a Internet, arxius i biblioteques: Cadastre, Ortofotomapes 
(ICC, Bing), Topografia, Administratiu + usos sòl (BCNPIC), Històrics (ICC), 
Subsòl, Aigües (Clabsa, ACA), etc. Escollir les cartografies útils i delimitar les 
àrees de treball.  A repartir entre tota la classe 
 
b. COM ÉS SOCIALMENT EL LLOC? 
 
1. Treball de camp: Recopilar dades in situ (fotografia, vídeo, films, notes, esbossos, 
entrevistes, estadístiques, associacions veïnals, casal de barri, oficina de districte, etc.). 
Temes a desenvolupar: activitats, horaris, seguretat, circulació, geologia i freàtic, imatge, 
vegetació, soroll, infraestructures, energia, etc. 
 
2. Treball en web o arxiu: Buscar referències en pel·lícules, fotografies, relats, premsa, 
literatura. Interpretar i transcriure-les. 
 
Documents: Plànol A1. D’aquesta recopilació (que es pot fer per equips), que es portarà 
a classe i comentarà en grup, s’han d’extreure les dades per construir un plànol/relat 
individual din A1 acompanyat de arxius multimèdia. Si un equip té 5 membres, s’han de 
fer 5 treballs (A1). Planimetries/axonometries/collages fotogràfics E. 1/1000 a 1/5000 
 * Teòrica relacionada: “Maneres d’observar” 
 
c. ASPECTES AMBIENTALS 
 
1. Identificar els paràmetres ambientals externs. L’anàlisi DAFO és una manera de 
representar les Debilitats, Amenaces, Fortaleses i Oportunitats del projecte en termes 
ambientals. “D” i “F” són característiques internes (requeriments del programa o 
conseqüències de decisions formals), mentre que “A” i “O” són paràmetres externs 
(temperatura, pluviometria, assolellament, subsòl, soroll, vent, olors, etc.). En aquesta 
tasca es representaran els aspectes “A” i “O” del DAFO per a la franja d’estudi. 
 
Documents: Els generals de la pràctica, destacant les amenaces i oportunitats 
ambientals (codi de color, diagrames, estadístiques...) 

 

* Teòrica relacionada: “Condicionants ambientals” 
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BLOC 1_ CONDICIONANTS DE PARTIDA 

Tasca2:_Escenaris i oportunitats (19 octubre exposició, 2 novembre entrega) 
Què es preserva i què s’enderroca 
On, com i per què intervenir? 
 
1  QUÈ HEM DE TENIR EN COMPTE? ATLAS ECLÈCTIC 

Construir un Atlas amb les següents mirades: 

 a Mirada d’indicis: elements indicadors d’una activitat extraordinària: la runa 
al costat de la cotxera d'autobusos, la gasolinera, cotxes mal aparcats, llocs 
on es reuneixen els joves, l’absència de restaurants, etc. 

 b Mirada obliqua: 

  - Fotografies Aéreas obliqües de Bing. 

- Descripció del lloc amb una axonometria. 
 - Seleccionar elements “extraordinaris”: autopista, ponts, hospitals,  
 hotel, publicitat, i elaborar una fitxa amb una axonometria 

             (segons model del llibre Made in Tokyo, d’Atelier Bow Wow) i 

             descrivint “el lloc i la funció”. 

 
  

c Mirada de mostres: 

- Construir un catàleg pintoresc de llocs, situacions, elements 
(façanes, textures, colors, materials, signes, símbols, arbres….) a 
conservar o tenir en compte. 

- Mostrari d’elements tipològics, plantes, façanes, (habitatges 
Belbiche...), classificats per ús, dimensió, etc...(segons model de 
fotografies matrimoni Becher). 

- Secció longitudinal i transversals en dwg.  

- Collage d’alçats de les dues façanes de Gran Via (segons model 
Collage de fotografies Ed Ruscha). 

 

2  ON INTERVENIR, COM I PER QUÈ? 
 a Escenaris: detectar i descriure el potencial o oportunitat d’alguns llocs 

escollits: com intervindríem (buidem, afegim, enderroquem, empeltem...) 
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.). 

 b Recollir en un plànol què es conserva i què s’elimina del lloc.  

Documents: Plànol A1.  
 * Teòrica relacionada: “Maneres d’observar” 
 
3  ASPECTES MEDIAMBIENTALS 
Establir objectius ambientals: Partint de les 5 categories ambientals de la certificació 
VERDE/LEED (veure annex), assenyalar els criteris ambientals principals (objectius) a 
treballar en el projecte. 
Documents: Els generals de la pràctica, destacant els criteris ambientals (color, 
llegenda, fotos...). 

* Teòrica relacionada: “Condicionants ambientals” 
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BLOC 2_ ESTRATÈGIES DE PROJECTE 

Tasca3:_Volum i programa (02 novembre exposició, 16 novembre entrega) 
Marc teòric i punts de partida: estratègies formals + mediambientals 
Diagrama d’usos, recorreguts, relacions funcionals i superfícies 
 
Aquesta tasca consistirà en una declaració d'intencions, on els punts de partida del 
projecte, el marc teòric, el programa i les estratègies formals i mediambientals 
associades al programa en que l'estudiant vol treballar han de quedar 
especificades. Això definirà els trets fonamentals en els quals el projecte es mourà 
a partir d'ara i que serviran com a referència fins al final de curs. 
Les formes dels edificis i els espais són variables i les diferents maneres de 
conjugar les activitats -programa-, les circulacions, etc., poden ser infinites. Però 
en la imaginació comença a néixer un projecte només quan les relacions entre els 
espais/ambients i els volums semblen tenir un esquema organitzatiu coherent, ja 
que podem considerar un edifici com un sistema d’activitats organitzat. Així doncs, 
la conjunció entre el volum/massa de l’edifici, i com els diferents elements del 
programa poden ser organitzats plàsticament són assumptes essencials. En 
paraules de Goethe, es tracta d’establir unes “afinitats electives”, en aquest cas 
entre diferents possibilitats plàstiques i organitzatives dels projectes.  

Tanmateix, l’edificació híbrida també pot ser caracteritzada o esquematitzada a 
partir de les diferents relacions que s’estableixen entre els programes que 
interactuen, i alhora entre els programes i la forma o envolupant que els acull. Es 
parla d’híbrids temàtics quan els programes escollits interactuen, o dispar quan no 
hi ha relació entre ells, però creen relacions simbiòtiques d’aprofitament mutu. Pel 
que fa a la forma, es pot parlar de compacte quan les parts del programa no es 
diferencien i la forma depèn de les condicions urbanístiques; compost quan el 
programa es tradueix en fragments o parts diferents articulades; i monolític quan 
respon a una escala monumental, de fita urbana, normalment amb programes 
apilats.  
 
 
1 

  
ESTRATÈGIES FORMALS 
Realitzar tres variants volumètrics (en axonometria i en maqueta de pòrex 
e_1/500), segons els tres tipus d’híbrids indicats. El model per realitzar els 
dibuixos serà “Hybrid Buildings” (pàgina 8).  

 
2 

  
PROGRAMA 
Dibuixar un diagrama axonomètric d’usos, recorreguts (públic i privats), 
relacions funcionals i superfícies. 

Documents (1+2): plànol A1 

* Teòriques relacionada: “Estratègies d’intervenció a la realitat”, “Form 
follows form”. 

 
3  ASPECTES MEDIAMBIENTALS 

Identificar els requeriments ambientals interns: En aquesta tasca es 
representaran els aspectes “D” i “F” del DAFO per al programa i les 
volumetries escollides. 

Documents: Quadre DAFO + destacar les debilitats i fortaleses ambientals 
de la proposta en els documents generals de la tasca. 

* Teòrica relacionada: “Estratègies ambientals”  
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BLOC 2_ ESTRATÈGIES DE PROJECTE 

Tasca4:_Encaixos visuals (16 novembre exposició, 30 novembre entrega) 
Relacions amb l’àmbit general: axonometries, volumetries lliures, etc. 
Relacions amb el paisatge: vistes, materials, etc. 
 
Si bé a la tasca 3 s’ha tractat el volum i el programa des de criteris certament 
abstractes, de relacions mútues entre activitats i volumetries, i entre els volums en 
si mateixos, ara es tracta de relacionar de manera més intensa el projecte amb el 
lloc on s’ubica. Les primeres intuïcions sobre l’emplaçament dels projectes 
(escenaris, àrees d’influència, etc.) s’han de contrastar a traves de fotomuntatges 
que comencin a establir els criteris visuals que estructuren la forma i la seva 
complicitat amb el lloc. 
 
 
1 

  
RELACIONS VOLUMÉTRIQUES (fotomuntatges) 
a. Insertar una de les volumetries assajades a la tasca anterior en un bing-
maps (o similar) i visualitzar-la en les quatres orientaciones axonomètriques 
de que disponsa el programa. 

b. Utilitzant l’eina d’street view (per exemple de google), insertar la 
volumetria en l’emplaçament escollit i realitzar diverses visualitzacions a peu 
de carrer, escollint els punts de vista més significatius: carrer principal 
d’accès, relacions amb la Gran Via o la via principal més propera, visuals en 
escorç, frontals, llunyanes, etc. 

c. Amb tècnica lliure (per exemple un collage), realitzar la imatge més 
característica del projecte, aquella que l’explica millor des del punt de vista 
visual.  

 
2 

  
RELACIONS MATERIALS 
Es tracta de poder dotar als volums de certes qualitats materials a nivell 
molt abstracte: transparència o opacitat, textures o relleus de superfícies, 
etc. Òbviament aquestes qualitats poden afectar a tot el volum o volums del 
projecte, o a algunes parts, de manera que es comencin a detectar diversos 
tipus de relacions amb el carrer (sòcol, planta baixa, etc.) o amb el cel 
(remats, tipus de cobertes, etc.). 

* Es poden substituir les perspectives o imatges a peu de carrer i 
axonomètriques per un vídeo (programes com l’SketchUp permeten fer 
animacions molt bàsiques a partir de les primes volumetries) 
Documents (1+2): plànol A1 

* Teòriques relacionada: “Estratègies d’intervenció a la realitat”, “Form 
follows form”. 

 
3 

  
ASPECTES MEDIAMBIENTALS 
Establir mesures ambientals (neutralitzar amenaces i debilitats aprofitant 
les oportunitats i fortaleses).  

Partint dels objectius ambientals establerts a la tasca 2 i de l’anàlisi DAFO, 
proposar una mesura concreta per a cada criteri triat i quantificar el resultat 
que s’espera obtenir. 

Documents: Quadre excel que relacioni objectius-criteris-mesures-
quantificació.  * Teòrica relacionada: “Estratègies ambientals” 
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BLOC 3_ PROPOSTES FORMALS I MATERIALS 

Tasca5:_Variacions tipològiques (30 nov. exposició, 14 des. entrega) 
Relacions amb l’àmbit particular: area d'intervenció 
Usuari, programa i espais 
Relacions amb el programa: circulacions, qualitats espacials i materials 
Variacions de volum, plantes i seccions 
 
La tasca 5 inaugura el tercer i darrer bloc de la primera part del curs. En aquest 
bloc es tracta de començar a concretar quin tipus de projecte estem fent. Es 
començarà a definir d’una forma més precisa la relació amb el solar d’actuació 
(gradació d’espais públics, semi-privats i privats), la relació amb l’usuari (tercera 
edat, nens, famílies, etc.; habitacional, treball, cultural, etc.; ús permanent vs. 
temporal, etc.), la modalitat d’accessos (puntuals vs. corredors, interiors vs. 
passeres, etc.); i finalment el tipus de volums i espais (espais continus i 
desprogramats  vs. compartimentats i funcionals, flexibles vs. permanents; 
composició de volums perifèrics vs. elements ensamblats o connectats; mat-
building vs. cluster; landform vs. megaforma [segons terminologia S. Allen i K. 
Frampton]).  
 
 
1 

  
VARIACIONS SOBRE L’ESPAI URBÀ 
Delimitar amb precisió l’àrea d’actuació (solar) i definir la gradació públic-
privat en planta i secció a escala 1:500. 

 

2   

VARIACIONS SOBRE L’ÚS I L’USUARI 
Indicar els perfils dels usuaris del diferents programes i la seva relació amb 
les activitats desenvolupades al projecte. Es tracta de continuar definint 
l’esquema inicial de relacions del programa i la seva translació volumètrica.   

 

3   

VARIACIONS SOBRE ELS ACCESSOS I RECORREGUTS 
Definir les diferents modalitats de recorreguts i accessos en relació al volum 
i al programa. En definitiva, traslladar al projecte l’esquema de relacions i 
circulacions del programa desenvolupat a la tasca 3. Escala 1/500 (2d o 3d) 

 

4   

VARIACIONS TIPOLÓGIQUES 
Tant a nivell volumètric com d’espai interior, començar a definir la disposició 
global d’elements en relació a les tipologies formals i espacials escollides. 
Es tracta d’una primera definició general del projecte a 1/500 (plantes tipus, 
alçats, seccions, etc.) i d’un zoom a 1/100 d’una part significativa: en el cas 
de la part residencial s’ha de dibuixar una planta tipus d’un habitatge i definir 
estratègies de repetició/variació en planta i secció. En definitiva, què és en 
el teu projecte un lloc per viure, treballar, estudiar o relacionar-se? 

Documents: plànol A1 

* Teòriques relacionades: “Estratègies d’intervenció a la realitat”, “Form 
follows form”. 

 
5 

  
ASPECTES MEDIAMBIENTALS 
Garantir i avaluar els objectius ambientals. Procediment per a 
implementar les mesures ambientals en cada fase del projecte (AP, PB, PE) 
i mesurar l’obtenció dels objectius fixats. 
Documents: Incloure les mesures ambientals principals en els documents 
del lliurament general (AP) amb una petita llegenda que inclogui l’objectiu a 
assolir i les implicacions que tindrà en les fases següents (PB i PE). 
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BLOC 3_ PROPOSTES FORMALS I MATERIALS 

Tasca6:_La triple escala (entrega per Atenea 5 febrer i en A1 físic 6 febrer) 
Topologia 1/1000 (relacions amb el lloc) 
Tipologia 1/200 o 1/500 (tipus, variabilitat, flexibilitat, perfectibilitat)  
Tectònica 1/50 (sistemes sustentats i envolupants) 
 
En aquest punt del curs, els projectes ja han de contenir en un primer estadi de 
desenvolupament els aspectes essencials de les propostes en relació al lloc on 
s’emplacen (TOPOLOGIA), els seus trets volumètrics i tipólògics (TIPOLOGIA), i la 
seva consistència material, com ara l’estructura sustentant i les envolupants 
(TECTONICA). En el segon quadrimestre, desenvoluparem en detall aquestes tres 
escales simultàniament.   

 

La tasca 06 preten resumir en un únic document les tres escales amb especial 
esment a la TECTÒNICA, i per tal de poder presentar això sintèticament, cada 
estudiant elaborarà, en un únic A1, una axonometria explosionada de 
l’estructura i els principals tancaments interiors i exteriors. No es tracta d’una 
axonometria final de tot el projecte, sinó que més aviat ha de poder servir per 
suggerir quin tipus d’estructures utilitzeu i el caràcter (lleuger, pesat, barres, plans, 
volums, etc.) de les façanes i tancaments interiors. La làmina també ha d’incloure 
un petit plànol d’emplaçament que situi la proposta en relació a les principals 
característiques del lloc (TOPOLOGIA) i un resum del programa, que pot ser un 
quadre i un esquema de planta i secció diferenciant en colors els diferents usos 
(TIPOLOGIA).  

L’eina de l’axonometria la utilitzarem sovint durant el 2Q, i fora bo mantenir el punt 
de vista, de manera que el mateix dibuix es vagi completant/detallant al llarg de les 
setmanes. Us adjuntem el link del catàleg de l’exposició del curs passat, que va 
consistir precisament en una única axonometria per projecte: 
http://hdl.handle.net/2117/105376 

 

Aspectes mediambientals: destacar sobre l’axonometria (amb colors, trames, 
llegendes, etc.) el comportament passiu de la proposta front a les principals 
amenaces ambientals del lloc (captació i protecció solar, protecció contra el soroll, 
tractament de l’aigua pluvial, ventilació natural...) 
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L’HABITATGE DES DE L’INTERIOR  
 
L’”avantprojecte” desenvolupat al 1Q es considera suficientment bo i ja no es pot 
tornar enrere per replantejar la totalitat del projecte, però si revisar-ho parcialment, 
com és lògic. Aquesta revisió també comportarà una reflexió conjunta sobre el lloc 
i la manera d’actuar-hi. Es pretén, en aquesta segona fase del curs, que les 
propostes aïllades acabin conformant un conjunt coherent d’actuacions i reflexions 
sobre el barri, de manera que es puguin explicar tant des de la lògica particular de 
cada solar i programa, com des de la globalitat d’intervencions. Establir 
complicitats entre àrees o solars pròxims, o aprofundir col·lectivament en nous 
programes mixtes d’habitatges i equipaments, serà una de les fites que s’hauran 
d’assolir. La producció de maqueta i plànols conjunts (1/500-1/200) serà, doncs, 
imprescindible i paral·lel al desenvolupament tècnic i individual dels projecte. 
 
Concretament, al 2Q es desenvoluparà el projecte en dos fronts: enfortint les 
estratègies projectuals respecte els interiors del habitatges (confort visual, 
material, tèrmic, etc.) i, per altra banda, detallant aquells aspectes tècnics que 
facin viable la proposta. Podríem assimilar aquesta segona fase del curs amb un 
projecte bàsic (febrer) i un executiu (març-abril), però de la mateixa manera que el 
primer quadrimestre, es tracta d’assolir aquest grau de desenvolupament a través 
d’unes pautes docents en forma d’entregues parcials, i no com un mer llistat 
d’entrega de plànols. El mes de maig es dedicarà a l’edició (plànols, dossiers, 
portfoli) i comunicació (exposició i debats). L’objectiu es no tan sols desenvolupar 
el PFC sinó aprendre a presentar-ho en diferents mitjans (plànols, maquetes, 
dossiers, vídeos, petcha kutcha) i debatre-ho (internament a classe i amb 
convidats externs). 
 
Dinàmiques i procediments  
 
Els dimarts seran sessions de taller de projectes i, a més a més, es continua amb 
les sessions critiques, les teòriques sobre casos d’estudi (des del punt de vista de 
la seva construcció), visites a obres en construcció (comprendre de primera mà la 
importància dels processos constructius en el desenvolupament del projecte), i/o 
fàbriques (entendre des de la fabricació les possibilitats de diversos materials i 
sistemes). També es podran realitzar visites a industrials que aportin informació de 
sistemes constructius d’interès pel curs.  
 
En general, els dimarts es revisarà la totalitat del projecte amb l’objectiu que es 
mantingui la coherència entre els dibuixos tècnics que es desenvolupen i les 
intencions inicials del projecte i els seus documents generals, tant en els detalls 
com en els sistemes constructius, estructurals i estratègies mediambiental 
escollides. Per tal de portar a terme aquest objectius, i seguint amb els assajos-
entregues setmanals, durant el 2Q els assumptes que tractarem seran: 
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T07_Del carrer a casa. Espais comuns de recepció, circulació i estar  
 
Espais comuns del bloc: vestíbul, escala, passadissos 
Espais col·lectius del bloc: coberta, bugaderia, magatzems, etc.  
Espais col·lectius dels habitatges: cuines, sales d’estar compartides, etc. 
 
T08_L’habitatge des de les activitats 
 
Emmagatzematge 
Cicle de la roba 
Eix del menjar 
Espais de treball 
 
T09_L’habitatge en detall: confort visual i material 
 
Com és espacialment l’habitatge? 
Com és visualment l’habitatge: continuïtats, solapaments, llum, etc. 
Com és materialment l’habitatge: materials, textures, etc. 
 
T10_Nuclis i perifèries: sobre els equipaments 
 
Posició, dotació i flexibilitat de banys i cuines 
Zones humides i zones d’emmagatzematge 
Relació amb els conductes verticals d’instal·lacions 
 
T11_Habitar la façana: envolupants i forats 
 
Com son els “forats” tipus? 
Advers i revers de les façanes 
Els espais exteriors: terrasses i balcons 
 
T12_L’habitatge en el temps 
 
Comportament dels espais dia/nit 
Variació i flexibilitat en relació als dies, mesos i anys 
Adaptació a nous usuaris o usos i reversibilitat constructiva 
 
 
Aquests assumptes s’entregaran cada dues setmanes en format digital via Atenea 
i en paper, segon les indicacions de cada setmana. L’entrega de tots i cadascun 
dels assumptes (sempre en format A1) és un requisit imprescindible per poder 
presentar finalment el Projecte Final de Carrera. De fet, l’entrega final consistirà en 
aproximadament 24 A1 (12+12): les làmines que responen als assumptes 
setmanals, que hauran de portar el títol corresponent, i 12 A1 més per resoldre 
tècnicament i en profunditat els plantejaments generals del projecte.  
 
Els dijous s’aniran alternant estructures, estratègies mediambientals i energies, i 
sistemes constructius. Començarem amb correccions de l’estructura per passar 
més endavant a mediambient i construcció. Els assumptes tractats els dimarts 
tindran, dintre del possible, certa correspondència amb les correccions de dijous, 
de manera que el projecte en vagi desenvolupant els seus diferents aspectes en 
les seves diferents escales. 
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Memòria de recerca i dossier personal 
 
Conjuntament amb el desenvolupament habitual del projecte mitjançant làmines 
A1 que responen als assumptes del curs, aquest 2Q s’ha de desenvolupar en 
paral·lel un dossier que reculli el procés personal del projecte (esquemes, dibuixos 
previs, referències, textos, etc.) i una petita memòria tècnica. El format serà A4 
horitzontal, amb una caràtula comuna per tots els estudiants i dividit en dues parts: 
 

• Prospeccions domèstiques: Constarà de 12 capítols, un per assumpte 
tractat durant el curs. S’ha d’explicar cada tema des de la perspectiva 
personal de cada estudiant, el seu projecte i els seus interessos: 

 
Cap. 0 Presentació del projecte 
Cap. 1 Lloc i emplaçament 
Cap. 2 Escenaris i oportunitats 
Cap. 3 Volums i programa 
Cap. 4 La triple escala 
Etc. 
 
 
 
 
 
 

• Estratègies tècniques:  Aquesta segona part constarà de dos blocs:  
 

o Memòria tècnica general: s’explicaran, de manera escrita i 
gràfica, els criteris d’elecció i les estratègies de resolució de 
l’estructura, la construcció i el comportament mediambiental.  

 
  
Cap. 1  Fonamentació i contenció de terres 
Cap. 2 Estructura 
Cap. 3  Envolupant: façanes, cobertes i fosteries 
Cap. 4  Divisions interiors i fusteria interior 
Cap. 5  Revestiments, paviments i falsos sostres 
Cap. 6  Sistemes d’instal·lacions: sanejament, il·luminació, electricitat, climatització 
i ventilació.(max 8 DinA4 cap 1 a 6) 
Cap. 7 Escrit de sostenibilitat i eficiència energética a partir del CTE-HE1-4 i 
Decret d’Ecoeficiència de la Generalitat de Catalunya. (max 3 DinA4) 
Cap. 8  Càlculs i justificacions: 
Transmitància tèrmica dels tancaments (simplificada, només els tancaments opacs 
per separat, no de l’edifici en global –façana-coberta–), segons CTE DB HE1, i 
dels nivell d’impermeabilitat de façanes i murs, segons CTE DB HS1. 
 

o Treball de recerca particular: amb la col·laboració del 
professorat del Departament de Tecnologia es tracta de definir 
amb precisió un “forat” tipus del vostre projecte, tant des de 
l’interior com des de l’interior, tant des del punt de vista tècnic 
com espacial.  
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CALENDARI 2Q (in progress) 
 

set. dl dj  PROJECTES 
J. Coll+D.G-Escudero 

COMPOSICIO 
J. Oliveres 

CONSTR 
J. Pagès 

ESTRUC 
J. Blasco 

INSTAL·L 
H. Coch 

 30  Gen Presentació 2Q Presentació 2Q Presentació 2Q Presentació 2Q Presentació 2Q 

16 

 1 Feb Taller lliure   Geometria estructura 
Encaix tipològic 

Estructura existent 
vs Estructura Nova 

+ [tutories] 

 

17 6   Entrega T06 
T07.Del carrer a casa 

  
[Comentari conjunt Tasca 06] 

 
 8  x Espais col·lectius 

(12:00 hrs) 
 Plaques i pilars 

+ [tutories] 
 
 
 

18 13   visita d’obra c/Tànger  -   
  15  x  -  Sol i ombra 

+ [tutories] 

19 20   Entrega T07 
T08.Hab.-activitats 

  - - 

 
 22    -  Quantitat, intensitat i 

utilitat 
+ [tutories] 

20 27   J. Coll + DGE+JV 
Materialitat 

x -   

 

 1 Mar x  - Fonamentació i 
secció1/200 

Pòrtic i diagrames 
+ [tutories] 

 

21 6   Entrega T08 
T09.Hab. en detall  

 -  
 

 

 

 8  x  -  
 

[Tutories lliures] 
 

La utilitat de l’espai 
inútil 

+ [tutories] 

22 13   J. Coll + DGE: 
tipologies residencials 

 -   

  15   x x x El moviment ocult 
+ [tutories] 

23 
20   Entrega intermèdia 

T07-08-09 
T10.Nuclis i perifèries 

    

 

 22    Presentació criteris 
d’elecció sistemes de 

l’envolvent 
ESTRATÈGIES 

Doc 1/50.  Reducció de 
la demanda, prestacions 

envolvent, ACV, 
factibilitat constructiva 

+ [tutories] 

Plantejament 1/20 
+ [tutories] 

x 

24 27   - - -   
  29  - - - - - 

25 3  Abr  Pods, caixes i 
maquines 

   

 

 5    Predimensionat de la 
demanda energètica. 
Fulla EXCEL. Criteris 

nZEB d’estalvi energètic 
+ [tutories] 

 
 

[Tutories lliures] 

 

26 

10   Entrega T10 
T11.Habitar la façana 
J.Valor: Paràmetres 
ambientals III: 
solucions 

    

 

 12    - - Funcions i 
resolucions de la 

façana 
+ [tutories] 

27 17    Terrasses 
mediterrànies 
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 19    Sistemes constructius. 
Seccions verticals i 

horitzontals 1/20 
+ [tutories] 

Pòrtic i diagrames 
+ [tutories] 

 

28 24   Entrega T11 
T12.Hab. en el temps 

  - - 

 

 26  x  Correcció / validació 
Demanda / consum 

Eficiència energètica 
Sistemes constructius 

+ [tutories] 

 
 

[Tutories lliures] 

- 

29 1  Maig    - - 

 
 3  x  Detalls  1/5 envolvent 

+ [tutories] 
Coordinació 

Memòria 
 

- 

30 
8   Entrega T12 

H. Mendoza: 
Comunicar el projecte 

Flexibilitat amb 
mòbil.? 

   

  10    Estratègies. Sist. Const. 
+ [tutories] 

[Tutories lliures] - 

31 15   Entrega final 2Q     
  17  Entrega final 2Q x x x x 

32 9 13 Jul Tribunals PFC     
Pte:  
Oriol Gabalda: Modelos energeticos 
Gerardo Wadel: ciclo de vida y certificaciones ambientales  
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ANNEXE 1 
 
TECNOLOGIA / ESTRATEGIAS MEDIOAMBIENTALES 
 
PRIMERA PART 
 
Temes a tractar: 
 
01.  Sol i ombra. L'objectiu és entendre el funcionament de la llum 
(il·luminació) i del sol (assolellament).  
 
02.  Quantitat, intensitat i utilitat. L'objectiu és modular els espais, des dels 
tres punts de vista. 
 
03.  La utilitat de l'espai inútil. L'objectiu seria definir els diferents tipus 
d'espais intermedis dels projectes. 
04.  El moviment ocult. Identificar les xarxes i espais de transport interior. 
05. Funcions i resolucions de la façana. Identificar i qualificar les funcions 
de cada part de façana. 
 
El material que es demana TOT en format GRÀFIC és: 
 
T1)  Il·luminació natural d'una unitat a determinar. (plantes)  
T1)  Hores de sol que reben totes les façanes (plantes) 
T2) Línia de separació entre interior i exterior. (planta i secció)  
T2-3)  Zones intermèdies (planta i secció)   
T3)  Zones segons ús i temps (axonometries) 
T4)  Xarxa de transport de persones (axonometria)  4)  Xarxes de instal·lacions 
de serveis (axonometries) 
T5)  Alçats i seccions conceptuals de façanes. Abans de resoldre-les cal saber 
per a què volem que serveixin.  
 
Aquesta primera part pretén ser conceptual, identificar els trets bàsics però 
fonamentals que després són molt importants per quan es posin a resoldre el 
detall concret. 
 
 
SEGONA PART 
 
OBJETIVOS: 
 
Al finalizar el grado el alumno conoce los sistemas constructivos y su resolución 
técnica. El taller es una gran oportunidad para poner en práctica estos 
conocimientos adquiridos y además ponerlos en relación a su propio proyecto. De 
esta forma podemos trabajar un elemento complejo (y no siempre bien introducido 
en el grado) como es fijar una estrategia global de proyecto, de la cual la 
tecnología es todas sus áreas es parte integral. La eficiencia energética de los 
edificios, la sostenibilidad del edificio relacionada en el uso que este hace del agua 
o de los materiales de construcción (ACV) y de los procesos de construcción solo 
puede entenderse desde una estrategia global. 
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TAREAS: 
 

• Estrategias de proyecto. 1 Lámina con esquemas en sección i/o planta. 
Estableciendo las oportunidades que el emplazamiento i el programa 
ofrecen y como vuestro proyecto las aprovecha. Esquemas de los temas 
que creáis de aplicación en vuestro proyecto. 

 
“Uno de los temas a vuestra elección tiene que estar especialmente 
desarrollado” 
 

• Pre-dimensionado y evaluación de la demanda energética. Mediante 
hoja Excel. Los resultados se incorporan a la lámina anterior de forma 
gráfica y a la memoria constructiva. 

 
• Resolución Técnica de los Sistemas Constructivos Secciones 

verticales, horizontales y fragmentos de alzado a e1/20. Cortadas y 
reconstituidas como secciones generales del edificio. Axonometrías i/o 
maquetas. 

 
• Resolución Técnica de los detalles más característicos de vuestro 

proyecto. E:1/5 
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DOCUMENTACION MÍNIMA EN LA PRESENTACIÓN FINAL para créditos  
CONSTRUCCION 
 

Documentación escrita: 
 

Memoria: (Máximo 8 Din A-4) –insertada en el “Treball de cerca” – 
Escrito de sistemas constructivos, estructura i instalaciones 
Memoria constructiva, estructurada por capítulos: 
0. Cimentación y contención de tierras  
1. Estructura  
2. Envolvente; fachadas, cubiertas y carpintería, con referencia a transmitàncias 
térmicas, factor solar, dB(a)…etc 
3. Divisiones interiores y carpintería interior  
4. Revestimientos, pavimentos y cielos rasos…)  
5. Sistema de Instalaciones. Saneamiento, Iluminación-electricidad, climatización i 
ventilación… etc  
 
Escrito de sostenibilidad i eficiencia energética a partir de CTE-HE1-4 y Decreto 
de Ecoeficiencia de la Generalitat de Catalunya. (Máximo 2 Din A-4) 
 
Calculo i justificación:  
Calculo i justificación de la transmitancia térmica  de los cerramientos 
(simplificada, sólo de los cerramientos opacos por separado no del edificio global 
<fachada i cubierta>) según CTE DB HE1, i del nivel de impermeabilidad de 
fachadas i muros, según CTE DB HS1. 
 
Documentación gráfica: 
 

ENVOLVENTE 
Planta 1/200 (1/100)  de CUBIERTA con indicación de: geometría (niveles), 
pendientes, sumideros, limatesas, limahoyas, canales de desagüe, y despiece del 
material de cubrición (si lo tiene) (incluyendo ventilaciones, elementos emergentes 
) y reserva de espacios para instalaciones. 
Sección /es 1/20 verticales de la envolvente por las zonas mas  representativas, 
con fragmento de fachada y sección horizontal de ese tramo a la misma escala. 
Convenientemente cortadas y reconstituidas como secciones generales del 
edificio. Con niveles, cotas y referencias de los detalles. 
 
Detalles a 1/5 de las zonas más características del proyecto 
 de: 1. contacto edificio-suelo, 2. del contacto fachada-cubierta, 3. de los puntos 
singulares de la cubierta (canalón, limatesa….) 4. parte superior de la ventana.  5. 
Vierteaguas de la ventana. 6. Detalle horizontal de jamba de ventana. 7. Detalle 
horizontal de esquina. Con cotas y especificaciones técnicas.  
 
CONSTRUCCION INTERIOR. 
Planta, planta cenital con cielos rasos y coordinación de instalaciones, secciones 
con alzados interiores, a 1/20 de un espacio representativo o repetitivo del edificio. 
Con especificaciones técnicas de Tabiquería, revestimientos, pavimentos y 
cielos rasos así como instalaciones vistas. Detalles 1/10 de los puntos 
singulares. 
 
CONCEPTO DE INSTALACIONES. Establecer los criterios básicos de los 
sistemas de instalaciones. Material: 2/3 paneles A1 • Sección representativa del 
edificio. Establecer los criterios de funcionamiento energético, con el objetivo de 
lograr edificios de alta eficiencia, bajo consumo de energía primaria y bajas 
emisiones de CO2: A. Estrategias de Reducción de la demanda energética, 
Funcionamiento pasivo del edificio. Adaptación al clima. B. Eficiencia energética 
de las instalaciones, Incorporación de energías renovables. • Esquemas de 
principio grafiados en las plantas: 1. Climatización y Ventilación. 2. Iluminación. 3. 
Saneamiento. 
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ANNEXE 2 
 
ESTRUCTURES  
 
La fase de estudio de la estructura ha de concluir con la elección de la tipología 
óptima y resolutiva al proyecto arquitectónico presentado. Resulta imprescindible 
ajustar los parámetros de diseño y volumetrías, a  las posibilidades constructivas 
reales. 
Tareas a desarrollar (aconsejable hacerlo en este orden): 

- Estudio de las estructuras existentes, su morfología, composición, 
identificación de los elementos portantes de la estructura. Consiste en 
discernir entre aquellas partes que resultan imprescindibles para la 
sustentación del edificio de aquellos que son meramente paramentos 
verticales. Marcar los límites entre lo constructivo y lo estructural. Definir lo 
que es susceptible de demolición, o lo que deberá ser reforzado (a priori), 
incluso cimentación. 

- Definición de las estructuras de nueva ejecución Como en las 
estructuras existentes hay que entender que partes son necesarias e 
imprescindibles para soportar el edificio, y la relación que pueda haber, en 
su caso, con las estructuras existentes. 

- Cimentaciones: comprensión de la complejidad del suelo, interferencias 
con preexistencias en el subsuelo, niveles freáticos, agresividades, 
tipología del terreno. 

- Redibujado de los forjados: planteo de las geometrías básicas de las 
placas, donde resulta imprescindible señalar únicamente: 

o Perímetro estructural de la placa: allí donde se acaba físicamente 
el forjado. Este apartado incluye también los perímetros de 
cualquiera de los agujeros que se practican en la placa 
(evidentemente son perforaciones de magnitud media – grande, 
es decir, los pasatubos de los bajantes no son relevantes en esta 
fase) 

o Perímetro de la fachada: reconocer que parte de fachada es 
portante / es pasante respecto forjado /  se apoya en el forjado 
para poder sustentarse. 

o Grafiar los elementos sustentantes de la placa, ya sean murarios o 
puntuales (pilares), así como indicar aquellos soportes que 
resultan apeados en la placa en cuestión.  

o Indicar los elementos de comunicación vertical, y su sustentación 
en los forjados 

 
(PLANOS DE PLACAS E 1:200) 
 

- plantear una secuencia que permita pautar la estructura y por lo tanto, 
acotar la tipología estructural. De este estudio, por exclusión, se 
reconocen aquellas partes singulares que se alejan del ritmo natural de la 
estructura, y por lo tanto son objeto de estudio particular y no pueden 
condicionar la elección de la tipología base. Importante la 
“constructibilidad” de la tipología escogida, procesos de ejecución, 
maquinaria a emplear y su influencia en el entorno, en la edificación 
existente o en el mismo proceso constructivo. 

- Identificación del material con que se pretende resolver la estructura: 
pesado-masivo-contundente-continuo / ágil-versátil-ligero-flexible….es 
posible que varios parámetros opuestos coincidan en un mismo edificio, 
justamente por la disparidad de usos con que se concibe, o bien para 
destacar o diferenciar alguna parte del resto. En cualquier caso no resulta 
incompatible conjugar parámetros opuestos dentro de la misma 
construcción, pero se debe ser riguroso para asignar a cada caso su 
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cualidad, o bien, no resolver el mismo elemento con 2 cualidades 
diferentes. 

- Propuesta de cimentación. Huella del edificio en el terreno: muros de 
contención, pantallas, pilotaje… Se han facilitado unos geotécnicos de la 
zona para que se estudien, interpreten y provoquen dicha propuesta. 

- Desarrollo de la variante tipológica estructural escogida, poniendo especial 
cuidado en:  

o debe hacerse de manera consecuente, es decir, conociendo todos 
los pros y contras que lleva implícita la elección. Por ejemplo: una 
estructura resuelta en placas alveoladas prefabricadas, implica la 
aparición de jácenas de canto que descuelgan visiblemente  
respecto la cara inferior de la placa y por tanto, se pierde la 
planeidad inferior del forjado; estructuras de madera tienen 
uniones no rígidas,… 

o Debe realizarse conjuntamente con la variante tectónica del 
espacio. Es decir, aspectos como la estabilidad al fuego son 
determinantes en estructuras resueltas en acero y madera. Es 
conveniente saber si se desea la estructura como la piel del 
espacio o bien, resulta únicamente el elemento portante y 
finalmente acabará protegido / vestido / recubierto por el acabado 
final deseado. 

 
 (PLANO DE LA ESTRUCTURA (TODAS LAS PLANTAS y CIMENTACIÓN E 
1:200. SECCIÓN GLOBAL CON CIMENTACIÓN INCLUIDA A E 1:200. ALZADO 
DEL PÓRTICO TIPO o DE LOS ELEMENTOS DEFINITORIOS DE LA 
ESTRUCTURA PRINCIPAL , Y EN CASO DE HABER GRANDES LUCES 
TANTOS ALZADOS COMO SEA NECESARIO PARA SU DEFINICIÓN 
COMPLETA. E1:200) 
 

- Estudio de las singularidades estructurales del proyecto y planteo de 
posibles soluciones. 

- Elección del elemento estructural primario y principal, y presentar un 
predimensionado del mismo. En el caso de edificios de grandes luces el 
elemento a estudiar es el que cubre la mayor distancia entre soportes. 

 
El predimensionado consiste en encajar el elemento estudiado, incluida su 
cimentación, según los criterios de deformación (ELS) y tensión (ELU), definiendo 
así las dimensiones aproximadas del mismo. 
 
(ESQUEMA DE LA PARTE ESTUDIADA y PÓRTICO/OS PREDIMENSIONADO 
(diagramas de esfuerzos y desplazamientos). ALZADO/OS DEL PÓRTICO/OS 
 

- Redacción de una pequeña memoria de la Estructura, indicando 
normativas utilizadas, acciones empleadas (gravitatorias, viento,…) 
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ANNEXE 3 
 
Aspectes de valoració dels projectes finals 
 

• Plantejament general i narrativa 
Estratègies i idees generals del projecte en relació al 
lloc, al programa i a la seva gestió. Es valora la coherència entre l’anàlisi inicial i el 
desenvolupament del projecte. 
 

• Adequació espacial, técnica i mediambiental 
Consistència espacial, adequació funcional i coherència amb els procediments 
tècnics i ambientals. 
 

• Actitud 
Nivell d’autoexigència, coherència del procés, disposició crítica i participació. 
 

• Comunicació 
Capacitat dels documents gràfics, escrits i plàstics per transmetre els 
valors principals de la proposta 
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ANNEXE 4 
 
TASQUES PROJECTES 
 
SESSIÓ 17. 6 Febrer 2018 
 
T07_Del carrer a casa. Espais comuns versus espais col·lectius 
 
Escaliers 
On  ne pense pas assez aux escaliers 
Rien n’était plus beau dans les maisons anciennes que les escaliers. Rien n’est plut laid, 
plus froid, plus hostile, plus mesquin, dans les immeubles d’aujourd’hui. 
On devrait apprendre à vivre davantage dans les escaliers. Mis comment? 
 
‘Esclaiers’, “L’appartement” a Espèces d’espaces,  (Georges Perec, 1974) 

 
Considerem tradicionalment espais comuns d’un edifici d’habitatges els llocs on 
l’usuari transita abans d‘arribar l’habitatge privat: recepció i circulació (nuclis 
escala i ascensor, passadissos). Tot i això, si parlem d’espais comuns de 
l’habitatge, no estem parlant d’espais de transició, sinó d’espais on la família fa 
vida en comú. Per tant la qüestió es: per què no parlar d’espais col·lectius, que tot 
i pertànyer a la comunitat, els usuaris o els visitants puguin fer vida en comú?  
La recepció podria acollir espais col·lectius de treball o reunió comunitària, 
magatzem de bicicletes, reciclatge d’escombraries, bugaderia, fitness, una petita 
escola bressol, etc.. Les escales són llocs de relació social, per trobar-se i parlar, 
que conviden a pujar. Els passadissos tenen amplitud per equipar-los amb seients, 
plantes, etc. I les cobertes són el millor espai pel lleure. 
Si l’usuari de l’habitatge són diverses famílies o un grup cooperatiu, també podrem 
parlar d’espais col·lectius dins de l’habitatge: emmagatzematge, cuina industrial 
gran menjador, sala cinema,etc. 
  
En aquest exercici, es descriurà tant el recorregut des del carrer fins a l’habitació, 
d’un usuari o d’un visitant, com les activitats que realitza. 
 
REFERÈNCIES: 
 
- Perec, Georges. Espèces d’espaces, 1974 
- Hertzberger, Herman. Lessons for Students in Architecture, 1991 
 
INSTRUMENTS: 
 
1  Explicar en dinA1 el recorregut “del carrer a casa”: 

 
 a Secció per les àrees de comunicació vertical. E. 1/100 

 
 b Axonometria i maqueta explicativa de les circulacions i connexions. 1/50 

Espais comuns i espais col·lectius.  
 

 c Relació amb les plantes baixes i espais col·lectius urbans 
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SESSIÓ 19. 20 Febrer 2018 

T08_L’habitatge des de les activitats. Emmagatzematge, cicle de la roba, etc. 

 
“First, as architects, before we talk structure, we should never forget that it is for 
people and people's activities that we design. We design physical structures around 
social ones!”  

Charles Eames, 1950  

Treballar o escriure davant d'una finestra coberta d'enfiladisses. Veure la llum del 
sol estendre sobre el sòl. Estar de peu mirant a través de la finestra sense 
enlluernar-se. Poder veure el paisatge, la vegetació o els arbres mentre s'està 
assegut. Poder veure l'exterior des del bany, o potser, estar doblement tancat. 
Accedir fàcilment a les nostres pertinences sense advertir la seva presència 
constantment. Llegir al llit. Asseure còmodament i poder parlar una tarda. Gaudir 
d'un bon nivell de ventilació a l'estiu. Baixar unes persianes de fusta a l'hivern . 
Treballar o escriure davant d'una finestra coberta d'enfiladisses. Veure la llum del 
sol estendre sobre el sòl. Estar de peu mirant a través de la finestra sense 
enlluernar. Poder veure el paisatge, la vegetació o els arbres mentre s'està 
assegut. Poder veure l'exterior des del bany, o potser, estar doblement tancat. 
Accedir fàcilment a les nostres pertinences sense advertir la seva presència 
constantment. Llegir al llit. Asseure còmodament i poder parlar una tarda. Gaudir 
d'un bon nivell de ventilació a l'estiu. Baixar unes persianes de fusta a l'hivern . El 
1957, Alison y Peter Smithson van enumerar aquestes activitats, acompanyades 
de petits dibuixos, sota el títol “Petits plaers de la vida”, per il·lustrar un article que 
reflexionava sobre les transformacions de l’espai domèstic modern. De la 
“màquina per viure”, al “plaer de viure”. Un declaració d’intencions sobre allò 
primordial de l’arquitectura –l’habitar–, que també caracteritza les preocupacions 
de molts altres arquitectes de l’època, com Charles i Ray Eames, o Gio Ponti, per 
citar exemples molt diversos.  

En aquest exercici, s’estudiaran les diferents activitats domèstiques, tant des del 
punt de vista fenomenològic i de percepció de l’espai com programàtic, és a dir, de 
superfícies, distàncies i optimitzacions de la planta i la secció de l’habitatge. 

 

REFERÈNCIES: 
- Charles Eames. “What is a house”, 1950 

- Alison y Peter Smithson, Cambiando el arte de habitar, GG: 1994 

- Davil H. Falagan, Flexibilitat i jerarquies de gènere, 2015 

 

INSTRUMENTS: 

1  Explicar en dinA1 les “activitats” d’una tipologia representativa del 
projecte: 

 a Vistes i seccions fugades del perfil interior de la tipologia indicant la 
posició dels elements interiors (mobiliari, il·luminació, etc.) en relació a les 
activitats dels ocupants (ergonomia).  

 b Diagrames en planta analitzant l’emmagatzematge, el cicle de la roba, 
l’eix del menjar i els espais de treball. 
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SESSIÓ 21. 6 Març 2018 

T09_L’habitatge en detall. Confort visual i material. 
 

“La decoración de la casa es sorprendente, extraordinaria (…) Sólo contiene 
recuerdos, obsesiones. Ideas fijas de los propietarios. No hay nada tradicional ni 
heredado, ni repetido ni copiado. Todo es mitología personal indescriptible. Hay 
muchas cosas cuya significación sólo la conocen los propietarios. Hay obras de 
arte, cosas rusas, animales disecados, escaleras de paredes geológicas, que 
suben y bajan, libros, cosas vulgares o muy refinadas, etc. No me atrevería a 
describir tal panorama, por muchas razones: primero porque la casa se halla en 
constante ampliación y no es posible ver en ella un proyecto premeditado…" 

Josep Pla, Salvador Dalí, 1981(sobre la casa en Port Lligat)  

Per a Josep Pla, la descripció d'aquest interior és una tasca impossible però 
enumera els objectes que observa sense poder desxifrar el perquè estan allà. Tan 
la casa com el jardí tenen una sensualitat extrema, mediterrània i surrealista. 
L'interior de la casa té una espacialitat extraordinària, molt teatral. Dalí explicava 
que era el primer espanyol en veure la sortida del sol des de el seu llit, gràcies a 
un joc de miralls. Per altra banda, Charles Moore, al seu llibre The Place of 
Houses, deia que la casa té tres ordres: "l’ordre de les habitacions, l’ordre de les 
màquines i l'ordre del somnis". Aquest darrer és el que fa que un habitatge sigui un 
lloc molt especial pel seu habitant. L’ordre dels somnis a l'habitatge té molt a veure 
amb el confort interior: materials, objectes, visuals interiors i vistes cap a l’exterior, 
llum, etc. Finalment, Jaime Lerner explica que l’arquitectura no es fa només 
considerant els problemes, sinó més aviat amb els somnis de la gent. La 
consideració dels desitjos o de la personalitat d'un possible ocupant de l'habitatge 
pot ser important per construir un relat de l'interior: com seria la casa per 
estudiants?, la casa per un col·leccionista?, la casa per un arquitecte?  

A l'exercici de l'habitatge en detall, explicarem per què el nostre habitatge és un 
lloc especial: el confort relacionat amb la espacialitat (alçades úniques o 
variables al sostre?, al forjat?, fals sostre o estructura vista?, sostre pla o veiem 
biguetes?...) amb les visuals (internes entre espais de l'habitatge o de dins a fora, 
és un espai fluid on els murs no es tanquen o contingut, és un encadenament 
d'habitacions?, proporció de les finestres?, fins al sostre, fins al terra o al mig?, la 
fusteria desapareix dins el mur o està present?, de fusta o metàl·lica?) i amb els 
materials (paviment únic o va canviant?, diferenciem paviment i parets a cuina i 
banys o no? tota la casa té un sol material, o preferim personalitzar cada espai? 
murs amb capes i massissos, amb el mateix gruix o diferents?, amb acabats o en 
brut? ...).  
 

REFERÈNCIES:  
- Ch & Ray Eames. House: After Five Years of Living, 1955 (vídeo) 
- X. Monteys, La habitación, 2014 
- Charles Moore, The Place of Houses, 1979 
- Iñaki Abalos, La buena vida, 2000 
 

INSTRUMENTS: 

1  Explicar en dinA1 l'habitatge en detall amb 6 perspectives que continguin 
tots els objectes, materials, textures, llum, forats i mides que preveiem. 
La tècnica és lliure, però es recomana el collage. Són perspectives 
d’estudi, prospectives, no renders finalistes.  

2  Incorporar a la làmina una llegenda de materials dividida en tres 
apartats: sostres, parets i paviments, amb les seves característiques 
bàsiques: color, textura, especejament i qualitats mediambientals. 
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SESSIÓ 23. 20 Març 2018 

T10_Nuclis i perifèries. Sobre la posició i el disseny dels nuclis humits  

 

Molts aspectes separen l’arquitectura dels mestres de la modernitat: Wright, Mies i 
Le Corbusier. Tanmateix, tots tres, en algun moment de la seva carrera, van 
utilitzar una disposició de la planta que ha esdevingut un paradigma del s.XX: la 
planta organitzada a partir d’un nucli compacte i equipat, que permet una perifèria 
flexible, continua i lliure de requeriments tècnics. Efectivament, la planta “oberta” 
de Wright es possible gràcies a un disposició nuclear, definint un nucli massís, la 
xemeneia, des de la qual l’espai es dilata de manera centrífuga, permetent que 
l’usuari es pugui moure al voltant d’aquest centre. Mies, defensor de la llibertat i la 
màxima permeabilitat, reprèn el principi de la planta centralitzada de manera clara 
a partir de la casa Fransworth (1945-61). Un nucli determina una secció continua i 
centrífuga d’espais, de dimensions i orientacions diverses, continguts dintre d’un 
volum prismàtic delimitat per grans plans de vidre. El nucli conté els banys, la 
cuina i la xemeneia –i totes les instal·lacions necessàries–. Dues dècades abans, 
Le Corbusier, en el projecte d’una casa per la seva mare, al llac Léman, ja havia 
utilitzat aquesta disposició, en la qual el nucli també conté un dormitori i zones 
d’emmagatzematge. Els projectes domèstics de les darreres dècades han intentat 
tant emular aquesta estratègia (vivendes Dapperbuurt a Amsterdam, 1989; 
Fukuoka, Japo, 1989; etc.), com superar-la, fent esclatar el nucli en peces més 
lineals i a vegades vinculades a les façanes (projecte Domus, 1987; concurs 
“Vivienda y ciudad”, propostes d’Abalos-Herreros i W.J. Neutelings, 1989; etc.). 

Berthold Lubetkin i el grup Tecton projecten i construeixen un gran nombre 
d’habitatges col·lectius i equipaments entre 1930 i 1955. Un tret distintiu dels 
projectes el trobem en la manera de dibuixar-los i explicar-los, tant a nivell de 
concurs i fase de construcció, com en forma de manuals pels futurs habitants. En 
les exposicions “Disseny industrial contemporani” i “Getting it across to the 
layman”, es van mostrar alguns d’aquests insòlits dibuixos, on no només es 
detallen parts dels edificis, especialment els nuclis tècnics, sinó que s’explica el 
muntatge pre-conformat d’aquests, així com la manera d’utilitzar-los per part del 
futur usuari. 

 

REFERÈNCIES: 
- Joan Ll. Fumadó i Ignacio Paricio. El tendido de las instalaciones. Bisagra, 1999 
- Revista DPA 12. Berthold Lubetkin, 2001 
- Bruno Marchand: “El núcleo central como elemento de transición entre la planta 
libre y la planta flexible”. Revista Matières nº 12, 2012 
- J. Mª Montaner, “Núcleos y periferias”, a: La arquitectura de la Vivienda 
Colectiva, Editorial Reverté, 2015 
 

INSTRUMENTS: 

1  Explicar en dinA1 els nuclis humits d’una tipologia representativa del 
projecte, en forma de manual pel futur usuari : 

 a Diagrames en forma d’axonometria explosionada d’un nucli compacte o 
lineal de la tipologia. 

 b L’axonometria s’ha d’acompanyar de totes les anotacions i dibuixos al 
marge necessaris per explicar no només el muntatge, sinó la utilització de 
les peces (a l’estil dels dibuixos del B. Lubetkin annexos). 
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SESSIÓ 26. 06 Abril 2018 

T11_Habitar la façana: envolupants i forats 
 

"El contraste entre interior y el exterior puede ser una de las manifestaciones 
principales de la contradicción en la arquitectura. Sin embargo, una de las más 
poderosas ortodoxias del siglo XX ha sido la necesidad de continuidad entre ellos: 
el interior debería ser expresado al exterior...El propósito esencial de los interiores 
de los edificios es encerrar en lugar de dirigir el espacio y separar el interior del 
exterior" 

R. Venturi, "El interior y el exterior" en Complejidad y Contradicción en Arquitectura 

Robert Venturi analitza en aquest capítol l'antiga tradició d'espai interior tancat i el 
contrastat, el contrari a la "destrucció de la caixa" del moviment modern. Això dóna 
lloc a façanes que tanquen un interior ric i ple de matisos, amb espais configurats 
dins d'espais, interiors d'habitacions homogènies tancades per una envoltant 
irregular i viceversa. Aquesta successió d'espais filtra la llum i dóna "protecció i 
proveeix aïllament tant físic com psicològic". 

La façana i els seus buits han tornat a ser projectats com elements amb 
personalitat pròpia (A. Caruso & St John o Sergison & Bates), com un espai amb 
filtres per a ser habitats (Fujimoto), amb forats i fusteries amb profunditat (L. 
Kahn),  o com un espai en el qual les capes tradicionals de la façana moderna se 
separen, s'especialitzen i habiten (Ph. Rahm). 

Tan important per tant és projectar el forat (finestra, balconera), com els seus 
espais intermedis sortints o entrants, oberts o tancats (porxo, tribuna, balcó), 
fins i tot el acabat interior i exterior, ornament, textura, color, relleus, plecs de la 
façana, etc. 

 

REFERÈNCIES:  
- JM Lapuerta, Envolvente y hueco 
- Ignacio Paricio, http://filt3rs.net 
- R. Venturi, "El interior y el exterior" en Complejidad y Contradicción en 
Arquitectura 
- Andre Desplazes, Construir la arquitectura 
 

INSTRUMENTS: 

1  ENTREGA: 20 d'abril 

Explicar en dinA1 la façana en detall:  

1. Com són els “forats” tipus?  
2. Advers i revers de les façanes 
3. Els espais exteriors: terrasses i balcons  
 

 a Dibuixar planta, secció, axonometria i detalls. Utilitzar el treball de 
recerca del dilluns a “Sistemes Tecnològics”, si s'ha desenvolupat el 
forat o temes afins. 

 b Incorporar a la làmina una llegenda de materials, indicant textures, 
qualitats, colors, característiques tècniques, especejament i qualitats 
mediambientals. Reprendre la llegenda de materials de l’interior (T9) 

 c Calcular el pressupost del mòdul de façana, prenent com a referència la 
base de dades de Cype: http://www.generadordeprecios.info 
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SESSIÓ 28. 24 Abril 2018 

L’habitatge en el temps: dia/nit, hores/dècades, immutable/flexible, deconstrucció 
 

El habitar moderno es un sueño, una aspiración difícilmente alcanzable. Estas dos 
palabras juntas –“habitar” y “moderno”– comprenden una fructífera contradicción 
aparentemente irreconciliable. Por una parte, habitar alude a permanencia y 
refugio, en su imagen ancestral de la cabaña primitiva, e implica estabilidad y 
continuidad. Por el contrario, moderno es máquina y nuevos tiempos, y significa 
dinamismo y transformación incesantes. 

Blanca Lleó, Sueño de habitar 

Aquestes paraules de Blanca Lleó plantegen algunes dualitats útils per pensar i 
projectar l’habitatge col·lectiu contemporani. Una tipologia edificatòria que cada 
cop més deixa de ser duradora, per convertir-se en circumstancial, en resposta 
als nous models familiars i de convivència. En aquesta línia, dues investigacions 
recents apunten qüestions anàlogues i complementàries. En primer lloc, ens 
referim al pavelló del Regne Unit (Jack Self, Shumi Bose & Finn Williams) de la 
biennal de Venècia de 2016: Home Economics. A partir de models habitacionals a 
escala 1:1, els comissaris plantegen una reflexió sobre la condició temporal de la 
vivenda actual, que pot variar des d’una ocupació d’unes hores o dies, fins a 
mesos, anys o dècades. Com afecta aquesta variabilitat temporal? Com es preveu 
des del projecte? De quina manera condiciona els espais i els serveis de què 
disposa?  

En segon lloc al·ludim als estudis sobre flexibilitat de Tatjana Schneider i Jeremy 
Till. Aquests investigadors han desenvolupat dos adjectius per definir estratègies 
complementàries: “suau” –soft– i “dura” –hard–. La primera es refereix a tàctiques 
que permeten una certa indeterminació espacial i funcional. L’usuari és el 
protagonista, que pot adaptar la vivenda a les seves necessitats sense generar 
grans canvis físics. Són característiques intrínseques a aquesta opció l’abundància 
d’espai i fins i tot la redundància. En canvi, “hard” al·ludeix a elements que des de 
l’arquitectura determinen la manera d’habitar. L’arquitecte, des del projecte, pot 
preveure la multifuncionalitat de la vivenda, en el temps i en l’espai, especialitzant 
certs àmbits o elements constructius, és a dir, exercint una flexibilitat “dura”. 
Finalment, cal preguntar-se si ambdues opcions són reversibles, o si permeten la 
deconstrucció de la vivenda per nous usos futurs. 
 

REFERÈNCIES:  
- Blanca LLeó, El sueño de habitar 
- Venice Biennale 2016.  Home Economics, 
http://venicebiennale.britishcouncil.org/timeline/2016 
- Tatjana Schneider and Jeremy Till, Flexible Housing, 
http://www.afewthoughts.co.uk/flexiblehousing/ 
 

INSTRUMENTS: 

1  ENTREGA: 9 de maig, 1 làmina dinA1 o un vídeo  

 a Dibuixar en planta, secció o axonometria la variació dia/nit 

 b Dibuixar en planta, secció o axonometria la variació en l’ús temporal: 
hores, dies, setmanes, mesos, anys? Deconstrucció? Canvi d’ús? 

 c Definir mitjançant croquis o esquemes les estratègies “soft” i “hard” de 
flexibilitat. 

 

*Es poden substituir els dibuixos per una vídeo o stopmotion, el format més adient 
per parlar de la flexibilitat en el temps. 
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SESSIÓ FINAL PFC (provisional). Convocatòria Juliol 2018 

Tribunal: Jaime Coll (aula, projectes-urba-compo) 
Jordi Pages (aula, tecnologia) 
Roger Sauquet (extern, ETSAV) 
Judith Leclerc (extern, ETSAB) 
Merce Berengue (extern, professional de prestigi). 

Observacions: - 40 minuts per PFC (15-20’ de presentació + 20’ critica) 
- Es pot utilitzar power point, vídeos, etc
- Es disposara de l’Ortofotomapa col·lectiu.
- L’objectiu de la presentació final és explicar de manera
convincent i sintètica el projecte a uns arquitectes externs al curs.
Els professors de l’aula estem més com tutors i responsables del
curs que com jurat.
- Es recolliran els dossier A3 i A4. Les maquetes i dinA1 no es
deixaran a l'Etsab.

D O C U M E N T S 

A. Dossiers (A3-A4)

D. DOSSIERS

D01 Dossier de entrega dinA3. (se entregará encuadernado con espiral) Incluirá planos 
que se han ido trabajando a lo largo del año (según listado adjunto “planols i models”) 
y que irán numerados según el orden que se entrega a continuación, con caratula y 
escala grafica. 

D02 Dossier dinA4-horitzontal. Consta de dues parts: 
- Memòria tècnica
- Dossier de recerca personal, el contingut del qual està desenvolupat al programa de
curs (prospeccions domèstiques). Pot incloure un diari de projecte (evolució, opcions
diverses, fotografies de maquetes en procès, referencies…. 

B. Plànols i models (A1)

T00 Làmina resum per expo 
Axonometria explotada, text i informació addicional segons plantilla 

TASQUES PROJECTUALS 

T01 Lloc i emplaçament 
Com és física i socialment el lloc? 
Trets genèrics i específics de l’emplaçament dins del lloc 

T02 Escenaris i oportunitats  
Atlas eclèctic: les tres mirades. Què hem de tenir en compte? 
Escenaris i llocs escollits. Què preserven i què enderroquem. On, com i per què 
intervenir? 

T03 Volum i Programa 
Estratègies formals + mediambientals 
Primers volums 1/500 i Programa.  
Diagrama d’usos, recorreguts, relacions funcionals i superfícies 

T04 Encaixos visuals  
Encaixos volumètrics a vista de carrer i/o d’ocell: streetview / bing maps. A1 resumen 
més vídeo/ animació tipus sketchUp. 

T05 Variacions tipològiques  
Usuari, programa i espais 
Variacions de volum, plantes i seccions.  
Làmina de tipologia bàsica i els seves variacions (1/50 dibuix, 1/25 maqueta), al 
costat d'un programa final de l'edifici pel que fa a nombre d'usuaris, tipus, relacions, 
etc. 

T06 La triple escala 
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Topologia 1/1000 (relacions amb el lloc) 
Tipologia 1/200 (tipus, variabilitat, flexibilitat, perfectibilitat)  
Tectònica 1/50 (sistemes sustentats i envolupants) 

T07 Del carrer a casa. Espais comuns de recepció, circulació i estar  
 Secció per les àrees de comunicació vertical. E. 1/100 
 Axonometria i maqueta explicativa de les circulacions i connexions. 1/50 

Espais comuns i espais col·lectius.  
 Relació amb les plantes baixes i espais col·lectius urbans 
T08 L’habitatge des de les activitats 

 Vistes i seccions fugades del perfil interior de la tipologia indicant la posició dels 
elements interiors (mobiliari, il·luminació, etc.) en relació a les activitats dels ocupants 
(ergonomia). 

 Diagrames en planta analitzant l’emmagatzematge, el cicle de la roba, l’eix del menjar 
i els espais de treball. 

T09 L’habitatge en detall: confort visual i material 
 Explicar en dinA1 l'habitatge en detall amb 6 perspectives que continguin tots els 

objectes, materials, textures, llum, forats i mides que preveiem. La tècnica és lliure, 
però es recomana el collage. Són perspectives d’estudi, prospectives, no renders 
finalistes. 

 Incorporar a la làmina una llegenda de materials dividida en tres apartats: sostres, 
parets i paviments, amb les seves característiques bàsiques: color, textura, 
especejament i qualitats mediambientals. 

T10 Nuclis i perifèries: sobre els equipaments 
 Diagrames en forma d’axonometria explosionada d’un nucli compacte o lineal de la 

tipologia. 
 L’axonometria s’ha d’acompanyar de totes les anotacions i dibuixos al marge 

necessaris per explicar no només el muntatge, sinó la utilització de les peces (a l’estil 
dels dibuixos del B. Lubetkin annexos). 

T11 Habitar la façana: envolupants i forats 
 Dibuixar planta, secció, axonometria i detalls. 
 Incorporar a la làmina una llegenda de materials, indicant textures, qualitats, colors, 

característiques tècniques, especejament i qualitats mediambientals. Reprendre la 
llegenda de materials de l’interior (T9) 

 Calcular el pressupost del mòdul de façana, prenent com a referència la base de 
dades de Cype: http://www.generadordeprecios.info 

T12 L’habitatge en el temps 
 Dibuixar en planta, secció o axonometria la variació dia/nit 
 Dibuixar en planta, secció o axonometria la variació en l’ús temporal: hores, dies, 

setmanes, mesos, anys? Deconstrucció? Canvi d’ús? 
 Definir mitjançant croquis o esquemes les estratègies “soft” i “hard” de flexibilitat. 
 Altres 
 Fotografies de maquetes i fotomuntatges 
 Maquetes 1/500 entorn, 1/200 conjunt, 1/50 tipologia 

 
E PLÀNOLS D’ESTRUCTURA 

E01 Estructura/Geometria. Plànols de totes les plantes i cimentació a 1/200. Incloure 
quadre amb la caracterització dels materials utilitzats (formigó, acer, fusta, ceràmica, 
etc.). Han de mostrar la tipologia estructural escogida. Les plantes hauran 
d’incorporar un sistema d’eixos que permeti referenciar els pilars, i hauran d’estar 
acotades les distàncies entre ells. 

E02 Secció global amb fonamentació a 1/200. S’han de detallar la secció tipus del forjat.  
E03 Alçat del pòrtic tipus i per a gran llums tants alçats com calgui. 1/200.  
E04 Element estructural primari i pòrtic predimensionat (diagrames d’esforços i 

desplaçaments) a 1/100. 
E05 Alçat del pòrtic predimensionat amb els elements estructurals definits a 1/100 . 

 
C PLÀNOLS DE CONSTRUCCIÓ 

C01 Envolvente: planta 1/200 (1/100) de coberta amb indicació de: geometria (nivells), 
pendents, canals de desaigüe, elements emergents i de ventilació, etc. i reserva 
d’espais d’instal·lacions.   

C02 Envolvent: Secció 1/20 verticals de l’envolvent per les zones més representatives, 
amb fragment de façana i secció horitzontal del mateix tram, a la mateixa escala. 
S’han d’incorporar cotes, nivells i referències dels detalls.   
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C03 Detalle a 1/5 de:  
1. Contacte edifici-terra 
2. Contacte façana-coberta 
3. Punts singulars de la coberta 
4. Part superior/inferior de la finestra tipus 
5. Detall horitzontal d’una cantonada significativa. 

Tots els detalls han d’anar correctament referenciats i amb les especificacions 
tècniques necessàries. 

C04 Construcción interior. Planta, planta zenital dels falsos sostres i coordinació 
d’instal·lacions, seccions amb alçats interiors, etc. A 1/20 un espai representatiu o 
repetitiu de l’edifici, amb especificacions tècniques d’envans, revestiments, paviments 
i falsos sotres. Detall 1/10 dels punts singulars.  
 

I 
 

I01 

PLÀNOLS DE COMPORTAMENT MEDIAMBIENTAL I D’INSTAL·LACIONS 

Làmina/es resum tasques Helena Coch 
I02 Concepte d’instal·lacions. Establir els criteris bàsics dels sistemes d’instal·lacions. 

Material: 2/3 panells A1. Secció representativa de l’edifici. Criteris de funcionament 
energètic, amb l’objectiu d’assolir edificis d’alta eficiència i baix consum d’energia 
primària i baixes emissions de CO2.  

A. Estratègies de reducció de la demanda energètica i funcionament passiu de 
l’edifici. Adaptació al clima.  

B. Eficiència energètica de les instal·lacions. Incorporació d’energies 
renovables. Esquemes de principis grafiats a les plantes:  
1. Climatització i ventilació 
2. Il·luminació 
3. Sanjemant 

  
 
* Aquest llistat és de mínims. Tot aquest contingut ha d’aparèixer complert a la 
entrega, però el format o la manera de presentar-ho es pot redefinir: la informació 
es pot agrupar, fusionar, etc., sempre i quan serveixi per explicar millor el projecte. 
L’ordre dels documents també pot variat. Es pot començar per la làmina d’una 
tasca en particular, si aquest és més representativa. O es poden combinar les 
làmines de les tasques amb les làmines de resolució tècnica, entenen que algunes 
qüestions, com “l’habitatge en detall” o “habitar la façana” continues amb detalls 
més concrets, demanats en els apartats tècnics. 
 
Lliurament:  
 
1. A Atenea fins 23:00 hrs del darrer dissabte:  
1.1. un arxiu PDF del Dossier A4 + plànols PDF A3 (mateixos plànols que A1 
reduits al 50%). ARXIU: “cognom-nom_data.PDF” 
A partir d’aquella hora, tan sols es treballaran les maquetes. 
 
2. A la ETSAB dilluns o dimecres (tarda abans de la presentació):  
2.1. Tots el planos A1 del curs (es tornaran).  
2.2. Dossier A3 encuadernat amb espiral, amb plànols en paper  (A1 reduits) 
2.4. Dossiers A4,  personal i tecnic 
2.5. Maquetes físiques (es tornaran) 


