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Resum/ finalitat 
Construir un espai públic per l’anàlisi de la producció gràfica arquitectònica. 
 
Pertinent, atès que el treball amb sistemes informàtics deriva vers l’augment del 
coneixement dels “software” en detriment de la comunicació d’idees o formes. Es 
produeix aleshores passivitat de l’estudiant, en espera de coneixements, sense acció, és 
insegur del seu criteri i evita fer lectures personals. 
Aquest projecte ha incentivat la anàlisi, comprensió i l’esperit crític de forma pragmàtica. 
 
Seqüència de tasques clara:  
1. Escollir casos paradigmàtics, analitzar-los i debatre’ls  en classe,  deixant-los en 

un web a l’efecte, obert a  la consulta pública. 
2. incentivar la resposta gràfica de l’estudiant,  en directe i mitjançant Atenea,  on els 

estudiants poden penjar  respostes i els professors fer una correcció 
personalitzada. 

3. Com a complement, s’ha demanat la participació de professors d’altres 
universitats, produint un increment de les consultes, amb una dinàmica del web 
impensable al començament del projecte.  

 
Paraules clau 
Representació Arquitectònica, Comunicació Visual en Arquitectura, Eines TIC 
Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*) 
- Noves metodologies/ - Acompanyament a l’aprenentatge 
Àmbit de coneixement UPC 
- Arquitectura, Urbanisme i Edificació/ - Comunicació i Mitjans Audiovisuals 
Destinataris 
Estudiants d’ Arquitectura a l’ ETSA Vallès, espanyols i visitants Erasmus –fet que 
introdueix l’ús de la tercera llengua (Anglès, Francès o Italià) al costat dels idiomes 
habituals (Català, Castellà), mitjançant Atenea, on es respon i avaluen els seus treballs 
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en el seu idioma específic. La majoria en la part final del Grau, el seu número es situa en 
torn als cinquanta.  
 
Resultat 
Base de dades de dibuixos exemplars dins l’àmbit de l’arquitectura en les seves diverses 
àrees (disseny arquitectònic, detall constructiu, representació dels plans urbanístics, 
paisatgisme, ...) 
 
El projecte segueix, recollint dinàmiques professionals. Ara tenim un instrument de 
consulta i resolució  de mancances docents. 
Els objectius proposats a l’inici del  projecte  han estat assolits, desenvolupant  un 
producte addicional  per articular i expandir  continguts nous, a tractar al Nou Pla 
d’Estudis, dintre del marc de l’EEES : 
Els tipus de dibuix (diagrama, esbós, apunt, proposta inicial, explicació gràfica 
constructiva de l’edifici, noves narratives en animacions o procedents de concursos) ha 
permès veure una riquesa de possibilitats que el estudiants no coneixien abans. 
 
- Els alumnes han pogut sintetitzar noves imatges al procés d’aprenentatge, considerant 
discursos i narratives arquitectòniques que desconeixien. Sense perjudici de la 
manifestació del seu temperament i establint quins són els trets de la recerca gràfica.  
- La base de dades d’imatges, per el recolzament a la docència, es pot consultar al web 
d’accés lliure “Arquitectura en dibuixos exemplars” http://www.etsavega.net/dibex/ , 
dissenyat i gestionat pels professors Francisco Martínez Mindeguía i Antoni Millán 
Gómez. Aquest web està obert, en expansió continua. 
 
A tall d’exemple podem observar algunes series de dibuixos: 

- La serie d’observacions de Choisy als seus estudis sobre la construcció romana, 
partint d’una manera abstracta i concisa de descriure els seus edificis, amb 
repercusions per l’ús de sistemes de representació i el coneixement constructiu.  

 

                           
 

- En una línia semblant, però més recent, el tractament del detall constructiu, com a 
eina rellevant, prenent com a excusa el procés canvi del materials en posar-se en  
treball, com al cas de la torre Agbar, i el procés de disseny de les Termes de Vals, 
de P. Zumthor, d’una exigència exquisida, que troba dificultats en la realitat. 
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- Un altre font és la evolució d’idees provinent de les avantguardes, que generaren 
noves sensibilitats, també noves formes de vida i un canvi dels sistemes de 
concepció, construcció i desenvolupament de processos. La noció de 
transparència ací il.lustrada amb les imatges de Van Doesburg tenen la seva 
contrapartida en l’arquitectura de Mies van der Rohe. 

 

                           
 

- Igualment l’àmbit de l’ Urbanisme o l’arquitectura de paisatge ofereix estratègies 
de disseny i representació que comuniquin les intencions de projecte, gens 
immediates. 
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-  El projecte ha estat difós en diferents Congressos Internacionals i els continguts 
han donat peu a publicacions ulteriors en revistes indexades. 
 
http://mindeguia.com/congresos/Dibujo%20desorientado_EGA-2010.pdf 
http://mindeguia.com/congresos/3IAU_M5_13.pdf 
http://mindeguia.com/articulos/a21_10_Martinez.pdf 
http://mindeguia.com/articulos/EGA_15_Quirografo.pdf 
http://mindeguia.com/articulos/Disegnare-40_Martinez.pdf 
http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/10806/1/M5_14.pdf 
http://upcommons.upc.edu/e-
prints/bitstream/2117/8252/1/ANTONIO%20MILLAN%20Ega%2016.pdf  
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/52219385.html 
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/52219384.html 
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/50147491.html 
https://www.pa.upc.edu/publicacions/revista-dpa/exemplars/Dpa-26-Nordicos  
 
Avaluació del projecte 
- Aspectes d’aquest projecte s’han pres com a element a desenvolupar en matèries 
del Nou Pla d’Estudis (Representació Arquitectònica I i Representació Arquitectònica III 
hauran d’assolir continguts tractats de manera experimental en aquest projecte com la 
representació del paisatge, la claredat expositiva del projecte, el seu vincle amb noves 
tecnologies i nous tractaments a les arts).  
 
- Onze col·laboradors/professors externs han aportat sengles articles crítics sobre 
dibuixos exemplar que ara apareixen al web citat: Piero Albisini, Alberto Altés, Irma 
Arribas, Berta Bardí, Juan Calduch, Teresa Díez, Dani García-Escudero, Pablo Garrido, 
Sanna Johnels, Olivia Rusk, Elisa Valero. Altres professors han promès la seva 
col·laboració i restem a l’espera. 
 

http://mindeguia.com/congresos/Dibujo%20desorientado_EGA-2010.pdf�
http://mindeguia.com/congresos/3IAU_M5_13.pdf�
http://mindeguia.com/articulos/a21_10_Martinez.pdf�
http://mindeguia.com/articulos/EGA_15_Quirografo.pdf�
http://mindeguia.com/articulos/Disegnare-40_Martinez.pdf�
http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/10806/1/M5_14.pdf�
http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/8252/1/ANTONIO%20MILLAN%20Ega%2016.pdf�
http://upcommons.upc.edu/e-prints/bitstream/2117/8252/1/ANTONIO%20MILLAN%20Ega%2016.pdf�
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/52219385.html�
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/52219384.html�
http://biblioteca.universia.net/html_bura/ficha/params/id/50147491.html�
https://www.pa.upc.edu/publicacions/revista-dpa/exemplars/Dpa-26-Nordicos�


 
 

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya 
- 5 - 

-  El creixement de visites i consultes es troba en procés i així ho manifesten les 
estadístiques. Com a resum, es pot citar que només l’any 2010 es van registrar 28.852 
visites de 121 països, amb un 83,07 % de visites noves. 
Per països l’increment ha estat Spain (80,02 %), Argentina (87,31 %), Mèxic (91,78 %), 
USA (89,84 %), país del que hem rebut consultes específiques sobre algunes 
representacions concretes, Colòmbia (83,49 %), Xile (88,45 %), Italy (84,12 %), United 
Kingdom (52,61 %), etc.  
La visualització de pàgines  per períodes de l’any es situa entre 8.000 i 13.500 (entre 
Març i Juny) i entre 13.000 i 11.500 al període Setembre- Desembre. 
I tot just hem començat, sense establir encara links amb les revistes en que publiquem 
habitualment, fet que farà créixer sens dubte aquestes visites en el futur. 
 
Conclusions 
 
Lluny de trobar-nos en un empobriment de la representació arquitectònica, es fa evident 
que el treball en equip i les noves eines exigeixen assolir sensibilitats transversals. 
 
En quant al procés de manteniment i revisió del web, el procés és més eficaç entre 
quadrimestres per l’articulació de les parts implicades: Cal escriure el comentari crític, 
coordinar-lo amb imatges, traduir a l’Anglès, penjar al web,  tasques que presenten 
dificultats pels becaris i els professors durant el període lectiu. 
 
Vistos els resultats i la resposta rebuda dins l’àmbit docent i el de la recerca, no es 
superb afirmar que aquest projecte podria  desembocar en la creació d’una revista digital 
d’àmbit internacional, amb qualitat garantida per un comitè científic i les habituals 
revisions per pars, que requereix una aportació més ambiciosa. 
 
 
Referències/més informació 
 
http://www.etsavega.net/dibex/ 
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