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Resum 
El projecte ha consistit en la realització de vídeos docents. El contingut 
d’aquets vídeos és l’anàlisi d’un exemple d’arquitectura d’aplicació a 
l’ensenyament de projectes arquitectònics, composició, urbanisme i història. 
L’ènfasi en l’anàlisi dels exemples ha estat posat en la majoria dels casos en el 
procés de projectació i en la manera com les diferents idees es 
composen/combinen per projectar un edifici. 
 
 
Paraules clau 
Arquitectura, vídeo docent, edificis 
 
Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*) 
- Materials didàctics 
 
 
Àmbit de coneixement UPC 
Àmbit o matèria principal beneficiària del projecte 
- Arquitectura, Urbanisme i Edificació 
 
 
Destinataris 
Titulació: Arquitectura Superior. 
Assignatures de Bases per la Teoria, Història de l’arquitectura, Projectes 
Arquitectònics, Urbanisme, Composició Arquitectònica. 
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Resultat 
 
El producte obtingut com a resultat d’aquest projecte ha sigut una col·lecció de 
14 vídeos. Cada un d’ells té una duració d’aproximadament 5-10’, per a ser 
visualitzats com una part de classe. També l’estudiant té la possibilitat de 
visualitzar-lo quan vulgui i a on vulgui per tal d’estudiar les assignatures per el 
seu compte. Els vídeos estan publicats en un canal de youtube anomenat: 
archfuture. 
 
http://www.youtube.com/results?utm_source=navclient&rlz=1T4GGHP_esES42
4ES425&search_query=archfuture+youtube 
 
 
Avaluació del projecte 
La millor prova de la seva valoració és el nombre de visites i el feedback o 
comentaris dels mateixos usuaris. Començant pels propis estudiants de les 
assignatures que tenen aplicació als vídeos. 
Els estudiants tenen l’enllaç de tots i cadascun dels vídeos a la intranet 
(atenea) dins del programa de l’assignatura. 
 
Conclusions 
Els vídeos realitzats són un embrió per a confeccionar una futura col·lecció que 
s’anirà creant en els propers anys  acadèmics. La pròpia xarxa d’internet facilita 
la transferència dels documents entre escoles arreu del món. Aquest format de 
vídeo està en creixement tal i com ho demostra la disposició de vídeos 
semblants a la xarxa. 
Per aquest motiu, una de les recomenacions per a seguir properament, seria la 
de produir vídeos basats en exemples d’arquitectura local/nacional i d’aquesta 
manera, l’aportació pot ser més original. 
Una altra recomenació seria la de poder establir algun tipus de col·laboració en 
la qual nosaltres (ETSAB) posés el contingut i l’escola Comunicació i Mitjans 
Audiovisuals, CITM, posés l’equip tècnic. 
La última recomanació seria dotar la Factoria d’una sala de gravació. 
 
Referències/més informació 
Canal on s’emmagatzemen els vídeos: 
http://www.youtube.com/results?utm_source=navclient&rlz=1T4GGHP_esES42
4ES425&search_query=archfuture+youtube 
 
Llistat de temes: 

1. West Side New York 
2. Habitatges del Congrés (BCN) 
3. Termes de Vals 
4. Capella de St. Ignasi 
5. Barri de montbau (BCN) 
6. Museu de Kanazawa 
7. Mediateca de Sendai 
8. Parc de Fukuoka 
9. Albert & Victroia Museum 

http://www.youtube.com/results?utm_source=navclient&rlz=1T4GGHP_esES424ES425&search_query=archfuture+youtube�
http://www.youtube.com/results?utm_source=navclient&rlz=1T4GGHP_esES424ES425&search_query=archfuture+youtube�
http://www.youtube.com/results?utm_source=navclient&rlz=1T4GGHP_esES424ES425&search_query=archfuture+youtube�
http://www.youtube.com/results?utm_source=navclient&rlz=1T4GGHP_esES424ES425&search_query=archfuture+youtube�


 
 

Institut de Ciències de l’Educació – Universitat Politècnica de Catalunya 
- 3 - 

10. Un Studio.Port de Yokohama 
11. R+U. Port de Yokohama 
12. FOA. Port de Yokohama 
13. Museu Atkins 
14. Parc de la Villette 

 
 
 
 


