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POSTOCUPACIÓ DE LA BARCELONA POSTOLÍMPICA. Es tracta d’un curs de Projectes centrat en 
la intervenció en una zona construïda fa trenta anys per a un esdeveniment molt puntual i efímer 
però que va servir per canviar la ciutat: els Jocs Olímpics de 1992. Es pretén especular sobre les 
noves formes de pensar i projectar la reocupació d’aquell entorn construït quan el temps ha 
passat, les condicions han canviat i se n’ha perdut el sentit inicial. ////////////// En concret, es 
reflexiona sobre el present i el futur de l’àrea esportiva i residencial de la Vila Olímpica del 
Poblenou, delimitada pel front marítim i caracteritzada per un ús esportiu, d’oci, a més del 
complex hospitalari i els diferents conjunts d’habitatges. ////////////// Es persegueix una reflexió 
arquitectònica propositiva sobre les noves formes de vida contemporànies, el sentit de l’espai 
col·lectiu i la redefinició dels equipaments públics. ////////////// Els projectes partiran d’aquestes 
qüestions programàtiques i d’entorn per resoldre-les amb instruments, mètodes i tècniques 
propis de l’arquitectura, a través de sistemes tecnològics contemporanis que responguin a espais 
multifuncionals i de gran llums. ////////////// No interessa l’arquitectura d’edificis aïllats per si 
mateixa, sinó l’encaix amb el planejament i la trobada entre els elements existents i els elements 
nous, per tal de generar una nova realitat en la qual convisquin sistemes espacials, constructius i 
socials que promoguin tant la vida individual com la col·lectiva, tant la dimensió pública com la 
privada. Es fomentaran així les operacions arquitectòniques segons conceptes i estratègies com 
ara l’ocupació, la superposició, la infiltració o la delimitació, i sempre des del coneixement precís 
de la realitat i les tècniques constructives i organitzatives que en fan possible la transformació. 
////////////// Es fomentarà el treball cooperatiu de l’estudiantat amb propostes conjuntes o 
complementàries i la construcció de maquetes i material col·lectiu.  
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ORGANITZACIÓ 
Responsable de l’assignatura: Félix Solaguren-Beascoa de Corral, catedràtic 

Coordinació: Berta Bardí i Milà, lectora Serra Húnter 

Professorat: Luis Alegre, Toni Barceló, Berta Bardí, Cristóbal Fernández, Gustau Gili, Carles Vinardell  
Becari: Lluís García Cortés 

Aules: A-11, A12, A-13, A-14, A-21, A-22, A-23, A-24, A-32, A-33, A-34, A-35 
Correu: projectes.quart.tarda.etsab@upc.edu 
IG: @projectes_v.vi 
 

El nombre d’estudiants matriculats és de 125, amb una proporció de 20-21 estudiants per 
taller, organitzats pels grups de matrícula 1ST1 i 1ST2 sempre que sigui possible per millorar la 
traçabilitat en cas de docència presencial i la coordinació amb la resta d’assignatures. Es 
mantenen els grups i les assignacions del quadrimestre anterior, amb les baixes i les 
incorporacions pertinents, però s’admeten intercanvis d’estudiant per estudiant per equilibrar 
grups. Aquest quadrimestre es treballarà en equip fins al primer lliurament. Durant el curs es 
fomentarà el treball cooperatiu, tot i que els lliuraments seran individuals. 
 

PRESENCIALITAT 
El curs serà semipresencial. Com marquen les directrius de l’Escola, hi haurà la majoria de 
sessions virtuals i algunes de presencials, segons les condicions sanitàries: 
https://etsab.upc.edu/ca/escola/protocol-covid/estudis-de-grau 
 

OBJECTIUS GENERALS DEL CURS 
Projectes V i VI centren la seva atenció a pensar els edificis i espais públics a partir de les 
relacions que s’estableixen amb el lloc, la tècnica i el programa, amb un alt grau de definició 
constructiva, estructural i energètica. Normalment, el lloc on s’ha de projectar és Barcelona, o 
l’àrea metropolitana, com a mínim un dels dos quadrimestres. Les temàtiques treballades van 
de la reutilització o la intervenció sobre el patrimoni construït a estructures de grans llums, 
sistemes modulars i construcció prefabricada o industrialitzada. Si durant un quadrimestre 
s’intervé sobre el patrimoni, en l’altre es proposa un edifici de nova planta que atengui una 
sèrie de requeriments tècnics i programàtics en relació amb programes col·lectius. 
A partir d’aquest enunciat general, es pretén fer una aposta per una reprogramació en relació 
amb l’entorn i el perfil de l’usuari, per una intervenció sobre el patrimoni construït i per una 
recerca sobre nous reptes de la professió. Així mateix, es vol potenciar la capacitat creativa, 
comunicativa i col·laborativa de l’estudiantat, incentivant el treball en grup i col·lectiu, 
aspectes que estan lligats a les noves formes del treball relacionat amb l’arquitectura, amb 
estructures laborals deslocalitzades, treball interdisciplinari i encàrrecs molt oberts a processos 
participatius. 
 

OBJECTIUS ESPECÍFICS DEL QUADRIMESTRE 
El segon quadrimestre es treballa el projecte d’un edifici de grans llums i sense un ús 
determinat en una àrea que falta per consolidar de Barcelona, tot i que conté un planejament 
urbanístic interessant i una qualitat arquitectònica notable. Si durant el primer quadrimestre 
l’exercici es basava en la reprogramació i intervenció sobre el patrimoni, en el segon es treballa 
un edifici de nova planta per a diferents usos. Si el primer era un entorn postindustrial, a 
l’antiga Colònia de Cal Casas al costat del riu Llobregat, en el segon triem un espai postolímpic 
en contacte directe amb el mar. 

about:blank
about:blank
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1. ESTRATÈGIES DELS EDIFICIS NEUTRES DE GRANS LLUMS 

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

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

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

· el valor formal de l’estructura i el seu paper en les entrades de llum natural; 
· la relació entre coberta-estructura-tancament, especialment en les cantonades; 
· la definició dels tancaments: modulació, protecció, flexibilitat, materialitat, etc.; 
· el disseny dels elements particulars en relació amb el tot.  
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2. L’EMPLAÇAMENT: LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU 
 
L’emplaçament del projecte és la Vila Olímpica del Poblenou de Barcelona; concretament, 
l’àrea d’actuació se situa al front marítim, al Moll de Marina. 
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3. LA VILA I EL PORT OLÍMPIC DE BARCELONA 
 
La costa litoral, afectada pel projecte de la Vila Olímpica dels Jocs Olímpics de 1992 —una de 
les 4 zones d’actuació dels jocs—, ha estat en realitat fruit de nombrosos plans de 
l’administració central des de la dècada de 1970. Aquesta zona es coneixia llavors com la Costa 
de Llevant, una zona marginal de la ciutat, que no es va “obrir” al mar fins al projecte olímpic. 
En aquesta àrea es localitzaven indústries entre la línia del ferrocarril de Mataró i la vora del 
mar. El Plan de Ordenación de la Costa de Levante (1978), dirigit per l’enginyer de camins 
Albert Vilata, havia estat precedit per altres propostes a finals de la dècada de 1960 per a 
l’ordenació de la costa, com el Plan de la Ribera de 1967, de l’arquitecte Antonio Bonet, i la 
contraproposta de Manuel Solà-Morales, que va guanyar el concurs organitzat pel Col·legi 
d’Arquitectes. De tots aquests, el més rellevant era el Plan de Ordenación de la Costa de 
Levante, que plantejava per primera vegada les obres de defensa de la costa, que era el punt 
de partida per a la recuperació urbana. Aquestes obres havien estat estudiades des de mitjans 
dels anys setanta per l’enginyer de camins Pedro Suárez Bores, com a suport al Plan de 
Ordenación de la Costa de Levante, i tenien com a finalitat la localització d’una sèrie de platges 
entre els espigons de desguàs de sanejament de Barcelona i els nous espigons que servien per 
a l’estabilitat de les sorres. En realitat, la construcció de la Vila Olímpica i el port (amb la platja 
de la Nova Icària) estaran condicionats per grans obres infraestructurals en relació amb el 
sanejament de la costa. 

El desembre de 1986 es va aprovar el Pla Especial de la Zona Costera de l’Àrea Metropolitana 
de Barcelona, redactat per l’arquitecte Lluís Cantallops. El Pla Especial d’Ordenació Urbana de 
la Façana del Mar (1985, revisat el 1986 i el 1988), que defineix la Vila Olímpica, projectada per 
Josep Martorell, Oriol Bohigas, David Mackay i Albert Puigdomènech, va quedar inclòs en 
aquest Pla Especial de la Zona Costera. El disseny del barri, també obra de l’equip format per 
Martorell-Bohigas-Mackay-Puigdomènech es va fer seguint el quadriculat model de les 
mançanes de l’Eixample. Finalment, la localització de la Vila Olímpica davant el Poble Nou 
també va implicar una gran operació viària que va afectar el traçat del ferrocarril, modificant la 
funcionalitat anterior de l’Estació de França, i l’autovia litoral, amb fortes càrregues de trànsit, 
que creuava el front litoral, integrant-les en l’ordenació del front de la Vila Olímpica.  

En l’actualitat, el barri de la Vila Olímpica està format per un seguit d’amples avingudes 
encarades al mar. La residència oficial dels atletes durant els Jocs Olímpics ha deixat pas a les 
famílies que s’han anat instal·lant al barri, i s’ha convertit en una referència de qualitat i 
tranquil·litat a Barcelona. Vies amples, com l’avinguda d’Icària, l’avinguda del Bogatell o el 
carrer de la Marina, omplen de llum i conviden al passeig. El Port Olímpic i la Nova Icària han 
obert el front marítim i han aconseguit que Barcelona torni a mirar i gaudir del mar, i alhora 
s’han convertit en un dels punts àlgids de l’oci i l’esport a la ciutat. 
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EVOLUCIÓ DE L’ÀREA DE LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU 

A causa dels Jocs Olímpics de 1992, la zona que ara correspon a la Vila Olímpica del Poblenou 
va canviar radicalment en pocs anys. Va passar de ser una àrea industrial sense relació amb el 
mar, a ser una àrea residencial, esportiva i d’oci amb front marítim.  
 N↑ 
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DIFERENTS PROJECTES DE L’ÀREA DE LA VILA OLÍMPICA DEL POBLENOU 
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PROPOSTA PER AL PALAU DE CONGRESSOS I CONVENCIONS AL MOLL DE LA MARINA 
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EL PORT OLÍMPIC EN L’ACTUALITAT 
https://ajuntament.barcelona.cat/santmarti/sites/default/files/plenari/fitxers/informe_port_olimpic.pdf 
 

Com ja s’ha explicat, amb motiu dels Jocs Olímpics de Barcelona de 1992, es va iniciar la 
recuperació i transformació del front marítim, i es va construir el Port Olímpic, seu de les 
competicions de vela. En acabar-se el JJOO, el port va iniciar la seva activitat amb un pla d’usos 
que ha permès una evolució en l’ocupació dels locals per a restauració, oci nocturn, comerços, 
que atrauen principalment el turisme i l’allunyen del veïnat i la ciutadania de Barcelona. És per 
això que l’Ajuntament de Barcelona vol adaptar el Port Olímpic de Barcelona als nous usos i 
necessitats dels barcelonins i barcelonines, per oferir un model d’usos principalment nàutics i 
familiars. 

En aquest context, es fa necessari realitzar actuacions de millora i de reforma en tot l’àmbit 
del Port Olímpic, pel que fa a l’accessibilitat, la connectivitat, la relació amb la ciutat, 
l’ordenació d’espais i de l’aparcament, el redisseny de l’espai públic, els molls i la millora dels 
espais de restauració. 

L’ordenació actual del port manté la configuració actual del projecte constructiu de l’any 1991 
i s’estructura sobre dues plataformes ben diferenciades: la plataforma portuària, que està 
constituïda pels molls, i la plataforma que és conformada pels passeigs, en continuïtat amb els 
de Barceloneta i els de Vila Olímpica. 

Les edificacions a cota de moll s’ordenen, principalment, en forma de semisoterranis on 
s’allotgen locals, en els molls de Marina, Mestral i Gregal, i en forma de magatzems o pallols en 
el dic de recer. 

Després de diferents reunions de la Comissió de Seguiment del Port Olímpic, el juliol de 2018 
Barcelona Regional va enllestir la redacció del Pla Director Estratègic del Port Olímpic de 
Barcelona, document que fixa les directrius, els objectius de futur i les propostes per a la 
millora de la infraestructura portuària, així com el seu model de gestió, estudi econòmic i pla 
d’etapes.  En relació amb aquestes necessitats de revisió i transformació del Port Olímpic del 
Pla Director, s’hi afegeix el Masterplan i Avantprojecte General del Port Olímpic, redactat per 
Barcelona Regional, BR. El conjunt de les actuacions que se’n deriven comprenen diferents 
punts de vista: espai públic, mobilitat, sostenibilitat, models de gestió, estudi 
economicofinancer, calendari de fases d’actuació, etc.   

Pr
op

os
te

s d
´a

ct
ua

ci
ó 

al
 P

or
t O

lím
pi

c 
de

 B
R,

 2
01

9 

about:blank


Projectes VI tarda,   2020-2021 |  programa docent  

13 
 

PORT OLÍMPIC. DIRECTRIUS PER A UN NOU MODEL 
https://www.bcnregional.com/ca/projects/port-olimpic-directrius-per-un-nou-model/ 
 
La finalització de la concessió del Port Olímpic el 2020 i la delegació de competències de la 
Generalitat a l’Ajuntament apareixen com a grans oportunitats per repensar el model de 
desenvolupament i de gestió del port. 

Al llarg dels seus gairebé trenta anys, el Port Olímpic s’ha anat consolidant com un espai 
dedicat a la restauració i l’oci nocturn, que, propiciat per les seves males condicions 
d’accessibilitat i connectivitat, l’han acabat desvirtuant de la funció principal: la portuària. És 
per tant necessari la recuperació del Port Olímpic com a espai portuari de la ciutat i per a la 
ciutadania. Un espai públic de contacte amb el mar on la nàutica popular i els esports nàutics 
formin part de l’oferta d’oci i esport de la ciutat. Un espai de la ciutadania dedicat al mar. 
Aquesta voluntat es concreta, principalment, en aquests objectius estratègics: 

· Desviament del trànsit de vehicles. 
· Unificació, continuïtat i actualització de l’espai públic. 
· Reordenació de les connexions entre nivells. 
· Obertura d’un nou pas de connexió entre el port i el passeig de la platja al Moll de la 
Marina. 
· Nou centre municipal d’esports nàutics. 
· Reprogramació dels usos dels locals. 
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4. REPTES 
Nova intervenció: edifici de grans llums al Moll de la Marina 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Els reptes es poden sintetitzar en les accions següents: 

· Recuperar l’espai lliure i construït de l’àrea. 
· Consolidar l’entorn amb l’ús esportiu i de lleure, actualment infrautilitzat.  
· Concebre i definir materialment un contenidor que permeti acollir qualsevol tipus de 
programa. 
· Desenvolupar la dimensió tècnica del projecte arquitectònic. 
· Incorporar els aspectes ambientals i tecnològics com a material de projecte. 
· Comunicar el projecte de manera eficaç, tant gràficament com oralment, en diferents 
suports, formats i situacions (plafons resum, dossiers, exposicions, audiovisuals, publicacions, 
etc.). 

 

Cada estudiant haurà d’escollir entre les diferents opcions d’ubicació i situar-hi un projecte 
amb les característiques descrites que permeti desenvolupar programes variats i canviants en 
el temps. En tots els casos, els projectes no només han de treballar amb les peces edificades 
(l’espai ple), sinó també amb tot l’espai circumdant (l’espai buit). S’ha de tenir en compte 
l’accessibilitat amb transport públic i privat; les qualitats i dimensions dels espais exteriors 
adjacents, existents o de nova creació; la relació física i visual de l’edifici amb el paisatge 
proper; etc. 
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5. PROGRAMA D’USOS EN RELACIÓ AMB L’EDIFICI 
Nova intervenció: edifici de grans llums al Moll de la Marina 

La primera condició de l’exercici és l’ordenació dels espais considerant la relació entre volums i 
el tractament de l’espai lliure del conjunt. Es demana un edifici contenidor per a usos 
múltiples, sense un ús específic, amb una sèrie d’elements fixos permanents de serveis 
comuns i uns altres serveis eventuals, a fi que pugui assumir tots els possibles usos previstos 
(reunions, actes, annexos sanitaris, hospitals de campanya, fires, mercats, concerts, aplecs, 
esdeveniments esportius, celebracions, etc.). A més, cal dissenyar un espai exterior vinculat 
directament a l’edifici. 

A. Edifici principal de nova planta 
1. Sala principal (opcionalment subdivisible), amb una alçada lliure mínima de 7 m i una llum 
mínima de 20-25 m: 1 200-1 500 m². 
2. Peça permanent: control d’accés, taquilles, banys i petit despatx: 50-60 m². 

B. Serveis opcionals 
1. Petit bar amb cuina i magatzem propi: 75 m². 
2. Magatzem per a l’edifici principal (desvinculat o no): 100 m². 
3. Vestidors, lavabos, espais de serveis i aula: 150 m². 

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

OPCIONS DE COL·LOCACIÓ  

Dins l’àrea d’intervenció hi ha diferents opcions per col·locar l’edificació. Cal escollir entre les 
possibles ubicacions tenint en compte la realitat del lloc i els seus límits (plataforma, passeig, 
platja, port) i situar-hi un projecte que permeti encabir tot tipus de programes, al màxim de 
variats possible. En tots els casos, els projectes han de treballar conjuntament la volumetria 
edificada i l’espai lliure. 
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PLANIFICACIÓ I CALENDARI 
Nova intervenció: edifici de grans llums al Moll de la Marina 

///// Curs semipresencial: majoria de sessions virtuals i algunes de presencials ///// 

FEBRER 2021 
s1 Dilluns  15 Presentació curs + Classe [1] + taller 

Dimecres 17 Classe [2] + taller 
Dissabte 20 [ V I S I T A  C O N J U N T A  P R E S E N C I A L * ] 

s2 Dilluns  22 Classe [3] + taller 
Dimecres 24 Classe [4] + taller 

MARÇ 2021 
s3 Dilluns  1  Taller    [ P R E S E N C I A L I T A T * * ]  

Dimecres 3 Taller     [ P R E S E N C I A L I T A T * * ]  
s4 Dilluns  8 L l i u r a m e n t  1 : taller 
 Dimecres 10 Sessió conjunta [1] 
s5 Dilluns  15 Classe [5] + taller 
 Dimecres 17 Taller 
s6 Dilluns  22 Classe [6] + Sessió 3 grups [1]  ///Setmana Transversal/// 
 Dimecres 24 Taller / Sessió 3 grups [2]       ///Setmana Transversal/// 

Dilluns  29 ///Festiu/// 
Dimecres 31 ///Festiu/// 

ABRIL 2021 
s7 Dilluns  5 ///Festiu/// 
 Dimecres 7 Taller    [ P R E S E N C I A L I T A T * * ]  
s8 Dilluns  12 Classe [7] + taller 
 Dimecres 14 Taller 
s9 Dilluns  19 L l i u r a m e n t  2 : taller 
 Dimecres 21 Taller 
s10 Dilluns  26 Sessió conjunta [2] 

Dimecres 28 Classe [8] + taller 
MAIG 2021 
s11 Dilluns  3 Taller     [ P R E S E N C I A L I T A T * * ]  
 Dimecres 5 Taller    [ P R E S E N C I A L I T A T * * ]  
s12 Dilluns  10 Taller 
 Dimecres 12 Taller 
s13 Dilluns  17 L l i u r a m e n t  3 : taller 
 Dimecres 19 Taller 
s14 Dimecres 26 Sessió conjunta [3] 
JUNY 2021 

Dimecres 9 Data límit notes avaluació continuada, Atenea 
Dimecres 16 Lliurament final + sessió conjunta ///horari a determinar/// 
Dimecres 23 Publicació qualificacions, Atenea/Prisma  
Dilluns  28 Revisió qualificacions (s’avisa per correu electrònic)  
Dilluns  28 Data límit publicació qualificacions, Atenea/Prisma 
 

*  Visita no obligatòria, però sí altament recomanable. 
* * Segons les condicions sanitàries se’n valorarà l’organització. 
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ORGANITZACIÓ DEL TREBALL COOPERATIU EN CADA TALLER 
 

El curs s’organitza a través d’unes dinàmiques de treball que pretenen potenciar una sèrie 
d’habilitats i competències: 

· Esperit crític 
· Capacitat d’argumentació 
· Comunicació oral i representació gràfica 
· Síntesi i claredat expositiva 
· Aprenentatge autònom 
· Treball en equip 

 

CONFIGURACIÓ DELS EQUIPS DE TREBALL I CALENDARI 

Cada taller s’organitzarà en equips preferentment de 3 components. Aquests grups de treball 
s’establiran per fer una recerca d’informació indispensable per realitzar el projecte, sobretot 
durant la fase inicial. Cada membre de l’equip agafa la responsabilitat d’aportar informació en 
una temàtica concreta (emplaçament i espai lliure, estructura i volumetria, tancaments i 
organització de l’espai). Així cada membre es convertirà en l’especialista, és a dir, en el 
coordinador d’una certa àrea de recerca que finalment tothom haurà de dominar. 

Hi haurà una primera fase de coneixement i una altra de comprensió i transmissió, per acabar 
fent un dossier de recerca cooperatiu que reculli tots els aspectes treballats i doni la base per 
plantejar la proposta. Aquesta recerca no ha de tenir només un caire analític sinó també 
propositiu i especulatiu. D’aquesta manera, les dades recopilades i els casos d’estudi 
convenientment adaptats i transformats podrien convertir-se en els encaixos inicials de les 
propostes de cada estudiant (3 per equip). 

Una vegada fet aquest treball conjunt i finalitzat el dossier de recerca, l’equip continua 
col·laborant malgrat que cada membre tindrà la seva pròpia proposta. Com que els projectes 
partiran d’un plantejament conjunt, el treball a partir de la primera fase serà per una banda 
individual però per l’altra sempre s’establiran lligams i sintonies amb la resta de l’equip. Això 
ajudarà a tenir esperit crític i constructiu, capacitat d’argumentació, síntesi i claredat 
expositiva. 

A més, els diferents especialistes de cada grup es reuniran en unes sessions establertes per tal 
de compartir els dubtes, les certeses, la tria de referències i els aspectes que cal analitzar per 
incloure el màxim de temes i casos d’estudi sense repetir-los i fent-los complementaris. 
 

RECOPILACIÓ DE DADES I ANÀLISI DE LA INFORMACIÓ 

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

· Cartografies i dimensions 
· Maquetes i modelatge 
· Referències i bibliografia 
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ÀREES DE RECERCA 

 

EMPLAÇAMENT I ESPAI LLIURE 

Conèixer el lloc a partir de textos, la documentació gràfica i una visita presencial. Cal conèixer 
en precisió el solar concret però també l’àrea de la que forma part, en aquest cas la Vila 
Olímpica del Poblenou i el front marítim de Barcelona. Quins n’han estat l’evolució, els 
diferents planejaments, la situació actual, les problemàtiques, les necessitats, els projectes 
recents, els projectes futurs, etc.  

- Estudi de casos: triar un conjunt de casos en entorns similars. 
- Recerca de notícies i informacions recents: buscar material que serveixi per tenir un criteri 
davant les necessitats reals del programa o del lloc on s’ha d’actuar. 
- Revisar els planejaments en relació amb l’espai lliure, l’espai viari i les edificacions. 

 

ESTRUCTURA I VOLUMETRIA 

Conèixer les diferents tipologies d’estructures de grans llums: bigues d’acer, formigó o fusta 
laminada, d’ànima plena o articulades, encavallades, retícules de bigues, làmines (rectes o 
plegades), membranes i malles. Cal pensar en els diferents materials, proporcions, mides, 
entrada de llum, revestiments, instal·lacions, aparença, textura, manteniment, modulació, etc. 
I sobretot quina és la volumetria que configura el sistema estructural. 

- Estudi de casos: elaborar un repositori amb un conjunt de casos d’estudi convenientment 
redibuixats, acotats i representats en 3D. Cal que aquests siguin complementaris entre els 
diferents equips de treball. 
- Recerca de problemes i solucions estructurals i energètiques: seleccionar els problemes que 
caldrà abordar i buscar-hi possibles solucions. 

 

TANCAMENTS I ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI 

Conèixer les diferents tipologies de tancaments exteriors i interiors (façanes, coberta, 
cantonades), la seva materialitat i capacitat d’industrialització, comportament energètic, 
durabilitat, protecció solar, entrada de llum, transparència, aparença, textura, manteniment, 
modulació, encontres i girs, sòcol, coronació, etc.; reconèixer-ne la flexibilitat d’usos i la 
reprogramació, la mobilitat de les particions interiors, l’organització dels accessos i la circulació 
interior, les àrees de serveis i instal·lacions, etc. 

- Estudi de casos: elaborar un repositori amb un conjunt de casos d’estudi convenientment 
redibuixats, acotats i representats en 3D. Cal que aquests siguin complementaris entre els 
diferents equips de treball. 
- Recerca de problemes i solucions constructives i energètiques: seleccionar els problemes que 
caldrà abordar i buscar-hi possibles solucions. 
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LLIURAMENTS 
 

Sempre s’haurà d’entregar el material en format digital mitjançant Atenea. Les condicions del 
lliurament s’especificaran detalladament en cada etapa, seguint una sèrie de criteris generals. 
 
Físicament en paper: seguint les indicacions de la UPC, s’intentarà demanar el mínim paper 
possible, només en casos excepcionals, i s’avisarà amb antelació. 
 
Digitalment a la tasca d’Atenea: s’hauran de penjar arxius en format pdf amb tot el material, 
normalment una làmina resum i un dossier. A més, segons les condicions de lliurament, caldrà 
penjar els documents demanats segons les extensions. En cada lliurament s’especificaran les 
condicions concretes en què s’ha d’entregar. 

Hora límit lliurament: com a norma, les tasques a Atenea es tanquen a les 17:00 h i a 
partir de les 20:00 h no es permet pujar-hi arxius amb retard.  
Noms dels arxius:  E0X-GrupXX_Cognom-Cognom_Nom làmina resum 
   E0X-GrupXX_Cognom-Cognom_Nom dossier 

 
Condicions generals de cada un dels lliuraments 
En cadascun dels lliuraments hi haurà un objectiu principal, que posarà una atenció especial en 
un document o tipus de representació. S’haurà de treballar en format DIN A2 i s’haurà de fer 
èmfasi en la làmina resum, en sentit horitzontal, que ha de servir per presentar el projecte. 
També s’haurà d’anar treballant en un dossier amb els dibuixos representatius de cada etapa 
del projecte, que servirà per explicar-ne l’evolució. S’hauran d’unificar els formats i caràtules 
amb el logo del curs. 
 
Lliurament 1 Equip: equip 

Contingut principal: anàlisi de l’entorn, requeriments estructurals i 
constructius, intuïcions de la proposta 
Format: làmina resum + dossier de recerca 
 

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

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

Lliurament Equip: individual (en relació amb l’equip) 
Final   Contingut principal: projecte arquitectònic complet, espais exteriors, vistes 

exteriors i interiors, maqueta, axonometria estructural i constructiva, detalls 
de façana i coberta (seccions en vertical i horitzontal) 
Contingut específic: es concretarà segons el desenvolupament de propostes 
Format: làmina resum + dossier 
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LLIURAMENT 1 
Dilluns 8 març 2021 (setmana 4) 

 
S’haurà d’entregar obligatòriament el material en format digital mitjançant Atenea, en 
aquestes condicions concretes. Es demana que els documents no tinguin un pes excessiu i que 
es visualitzin correctament en pantalla. 

 
Tasca d’Atenea: tothom té una part del lliurament individual (rúbrica en pdf) i un membre de 
l’equip ha de penjar els documents en format pdf (làmina DIN A2 + dossier de recerca). 
Hora límit lliurament: la tasca a Atenea es tanca a les 17:00 h i a partir de les 20:00 h no es 
permet pujar-hi arxius amb retard. 

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

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

Codi grups: 
Luis Alegre  LA 
Toni Barceló  TB 
Berta Bardí  BB 
Cristóbal Fernández CF 
Gustau Gili  GG 
Carles Vinardell  CV 

 

Condicions de lliurament: 

Individual: rúbrica amb autoavaluació i avaluació de grup per temàtiques 
Equip: material comú  
Format: 1 DIN A2 en horitzontal en pdf (1 únic lliurament d’un dels membres). Aquesta làmina 
contindrà només la informació principal per explicar les anàlisis i propostes de manera 
sintètica, molt visual i tenint en compte el format pantalla. Ha d’incloure el lema en la part 
superior i la caràtula del curs a la part inferior. D’altra banda, es demana el dossier de recerca 
en làmines en horitzontal que reculli tot el treball fet per l’equip. 
Contingut: s’han de mostrar 4 aspectes principals mitjançant plantes, façanes, seccions, 
fotomuntatges, perspectives, axonometries i maquetes (físiques o virtuals), etc. 

1. Emplaçament i espai lliure 
2. Estructura i volumetria 
3. Tancaments i organització de l’espai 
4. Propostes inicials de situació i encaix volumètric (3 versions per equip) 
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LLIURAMENT 2 
Dilluns 19 abril 2021 (setmana 9) 
 

S’haurà d’entregar obligatòriament el material en format digital mitjançant Atenea, en 
aquestes condicions concretes. Es demana que els documents no tinguin un pes excessiu i que 
es visualitzin correctament en pantalla. 

 
Tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 2 arxius en format pdf, un amb la làmina 
resum i l’altre amb el dossier que contindrà tota la informació. 
 

Hora límit lliurament: la tasca a Atenea es tanca a les 17:00 h, i a partir de les 20:00 h 
no es permet pujar-hi arxius amb retard. 

 

Nom arxius: 
E02-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina 
E02-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier 

Codi grups: 
Luis Alegre  GrupLA 
Toni Barceló  GrupTB 
Berta Bardí  GrupBB 
Cristóbal Fernández GrupCF 
Gustau Gili  GrupGG 
Carles Vinardell  GrupCV 
 

Condicions de lliurament: 

Individual: en relació amb l’equip inicial 
 

Format: làmina resum DIN A1 en horitzontal en pdf. Aquesta làmina contindrà només la 
informació principal per explicar el projecte de forma sintètica, molt visual i tenint en compte 
el format pantalla. Ha d’incloure el lema en la part superior i la caràtula del curs a la part 
inferior. Per altra banda es demana un segon arxiu pdf amb el dossier que incorpori les 
làmines necessàries per explicar el projecte correctament format lliure però en horitzontal. 
4 
 

Contingut: s’ha de mostrar el volum de l’edifici en relació a l’entorn i explicar clarament el seu 
interior: accessos, recorreguts, estructura, entrada d’il·luminació, serveis; amb cotes de nivell, 
mides i superfícies mitjançant plantes, façanes, seccions, fotomuntatges, perspectives, 
collages, axonometries, maquetes (físiques o virtuals), etc., emfatitzant aquests aspectes: 
 

1. Síntesi de l’anàlisi de l’entorn i estratègia projectual 
2. Referències treballades 
3. Proposta arquitectònica en relació al: 
- CONJUNT EDIFICAT I ESPAI LLIURE: emplaçament i espai lliure. Mostrar amb plantes, 

seccions, vistes, fotomuntatges, axonometries (escala aproximada 1:1000) 
- VOLUM EDIFICAT: estructura i volumetria, tancaments i organització de l’espai. 

Mostrar amb plantes, seccions, vistes, axonometries, seccions fugades (escala 
aproximada 1:300-500) 
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LLIURAMENT 3 
Dilluns 17 maig 2021 (setmana 13) 
 

S’haurà d’entregar obligatòriament el material en format digital mitjançant Atenea, en 
aquestes condicions concretes. Es demana que els documents no tinguin un pes excessiu i que 
es visualitzin correctament en pantalla. 

 

Tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 3 arxius en format pdf, un amb la làmina 
resum, l’altre amb el dossier que contindrà tota la informació i la rúbrica d’autoavaluació. A 
més també es pot afegir 1 document voluntari (vídeo o gif, per exemple). 
 

Hora límit lliurament: la tasca a Atenea es tanca a les 17:00 h, i a partir de les 20:00 h 
no es permet pujar-hi arxius amb retard. 
Nom arxius: 
E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina 
E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier 
E03-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_rúbrica 
Codi grups: 
Luis Alegre  GrupLA 
Toni Barceló  GrupTB 
Berta Bardí  GrupBB 
Cristóbal Fernández GrupCF 
Gustau Gili  GrupGG 
Carles Vinardell  GrupCV 

Condicions de lliurament: 

Individual: en relació amb l’equip inicial 
Format: làmina resum DIN A1 en horitzontal en pdf. Aquesta làmina contindrà només la 
informació principal per explicar el projecte de forma sintètica, molt visual i tenint en compte 
el format pantalla. Ha d’incloure el lema en la part superior i la caràtula del curs a la part 
inferior. Per altra banda es demana un segon arxiu pdf amb el dossier que incorpori les 
làmines necessàries per explicar el projecte correctament format lliure però en horitzontal.4 

 

Contingut: s’ha de mostrar el volum de l’edifici en relació a l’entorn i explicar clarament el seu 
interior: accessos, recorreguts, estructura, entrada d’il·luminació, serveis; amb cotes de nivell, 
mides i superfícies mitjançant plantes, façanes, seccions, fotomuntatges, perspectives, 
collages, axonometries, maquetes (físiques o virtuals), etc., emfatitzant aquests aspectes: 
 

1. Anàlisi de l’entorn i estratègia projectual 
2. Referències treballades 
3. Proposta arquitectònica en relació a: 
- EMPLAÇAMENT I ESPAI LLIURE. Plànols amb plantes, seccions, vistes, fotomuntatges, 

axonometries (escala aproximada 1:1000) 
- ESTRUCTURA I VOLUMETRIA, TANCAMENTS i ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI. Plànols amb 

plantes, seccions, vistes, axonometries, seccions fugades, indicant les escales, mides, 
nivells i mobiliari mínim. Incorporació de sistemes passius (escala 1:500-200-100) 

- SECCIONS DETALLADES. Mostrar les diferents parts de la volumetria amb seccions en 
vertical i horitzontal, és a dir, en planta, façana i secció. Relació entre estructura, 
tancaments, coberta i il·luminació, visualitzant els girs i encontres en axonometria, 
vistes i maqueta (escala de detall 1:50) 

4. Text del projecte. 100-200 paraules. 
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LLIURAMENT FINAL 
Dimecres 16 juny 2021 
 

S’haurà d’entregar obligatòriament el material en format digital mitjançant Atenea, en 
aquestes condicions concretes. Es demana que els documents no tinguin un pes excessiu i que 
es visualitzin correctament en pantalla. A més es demana una làmina DIN A1 impresa 
obligatòriament per fer una exposició a la terrassa Coderch a les 16:00 h. 

 

Tasca d’Atenea: individualment s’hauran de penjar 3 arxius en els formats demanats (pdf o 
jpg/zip/rar segons el cas), a més també es pot afegir 1 document voluntari (vídeo o gif, etc.). 
 

Hora límit lliurament: la tasca a Atenea es tanca a les 13:00 h, i no es permet pujar-hi 
arxius amb retard. 
Nom arxius: 
EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_làmina  [pdf] 
EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_dossier  [pdf] 
EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_imatges  [jpg comprimit zip/rar] 
EF-GrupXX_Cognom-Cognom, Nom_extra 
Codi grups: 
Luis Alegre  GrupLA 
Toni Barceló  GrupTB 
Berta Bardí  GrupBB 
Cristóbal Fernández GrupCF 
Gustau Gili  GrupGG 
Carles Vinardell  GrupCV 

Condicions de lliurament: 
Individual: en relació amb l’equip inicial 
Format: làmina resum DIN A1 en horitzontal en pdf. Aquesta làmina contindrà només la 
informació principal per explicar el projecte de forma sintètica, molt visual i tenint en compte 
el format pantalla. Ha d’incloure el lema en la part superior i la caràtula del curs a la part 
inferior. Per altra banda es demana un segon arxiu pdf amb el dossier que incorpori les 
làmines necessàries per explicar el projecte correctament format lliure però en horitzontal.4 

Contingut: s’ha de mostrar el volum de l’edifici en relació a l’entorn i explicar clarament el seu 
interior: accessos, recorreguts, estructura, entrada d’il·luminació, serveis; amb cotes de nivell, 
mides i superfícies mitjançant plantes, façanes, seccions, fotomuntatges, perspectives, 
collages, axonometries, maquetes (físiques o virtuals), etc., emfatitzant aquests aspectes: 
 

1. Anàlisi de l’entorn i estratègia projectual 
2. Referències treballades 
3. Proposta arquitectònica en relació a: 
- EMPLAÇAMENT I ESPAI LLIURE. Plànols amb plantes, seccions, vistes, fotomuntatges, 

axonometries (escala aproximada 1:1000) 
- ESTRUCTURA I VOLUMETRIA, TANCAMENTS i ORGANITZACIÓ DE L’ESPAI. Plànols amb 

plantes, seccions, vistes, axonometries, seccions fugades, indicant les escales, mides, 
nivells i mobiliari mínim. Incorporació de sistemes passius (escala 1:500-200-100) 

- SECCIONS DETALLADES. Mostrar les diferents parts de la volumetria amb seccions en 
vertical i horitzontal, és a dir, en planta, façana i secció. Relació entre estructura, 
tancaments, coberta i il·luminació, visualitzant els girs i encontres en axonometria, 
vistes i maqueta (escala aproximada de detall 1:50) 

4. Text del projecte. 100-200 paraules. 
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RÚBRICA 
 
Les diferents fases de l’exercici hauran d’anar acompanyades d’una rúbrica d’avaluació, que es 
penjarà a la plataforma educativa Atenea, en la qual es valoraran les competències i resultats 
de l’aprenentatge. La rúbrica servirà tant per a l’avaluació del professorat com per a 
l’autoavaluació de l’estudiantat i la coavaluació, en cas que sigui necessària. 
 
INTEGRACIÓ URBANA: es fa una anàlisi exhaustiva de les condicions d’entorn físic i social de 
l’emplaçament on se situa el projecte, a escala urbana. La integració del projecte en el teixit 
urbà té conseqüències funcionals i formals en la proposta. 
LÒGICA I COHERÈNCIA DE LA INTERVENCIÓ: el projecte arquitectònic és lògic i coherent 
respecte del que es proposa (ús) i com es proposa (arquitectura). El plantejament de l’exercici 
té una visió de futur i realista. Es plantegen estratègies clares de programa i ús en relació amb 
la realitat i les necessitats de l’entorn. 
DEFINICIÓ TÈCNICA: es té capacitat per definir la materialitat de l’edificació des dels punts de 
vista estructural, constructiu, tecnològic i energètic. 
REPRESENTACIÓ GRÀFICA: s’utilitzen correctament les eines de dibuix i representació, tant pel 
que fa a l’esbós com a l’escala. L’expressió gràfica afavoreix la comprensió del projecte. 
PRESENTACIÓ I COMUNICACIÓ: el material del lliurament s’ajusta al format i al contingut 
requerits. Els lliuraments presenten una bona composició de la informació, amb un grafisme 
adequat, una explicació escrita sintètica, uns documents expressius i una exposició oral 
correcta. 
PARTICIPACIÓ I IMPLICACIÓ: s’ha assistit a les sessions regularment, amb una participació 
activa i cooperativa, i s’ha evolucionat en l’aprenentatge autònom. 
TREBALL EN EQUIP: s’ha aconseguit fer un equip de treball organitzat i equilibrat. 
 
 

AVALUACIÓ 
 
Per tenir dret a l’avaluació continuada (del 15 de febrer 2021 al 28 maig 2021) s’ha d’assistir a 
un mínim del 80 % de les sessions, tant de classes teòriques com de taller, de manera activa, i 
fer els lliuraments obligatoris. 
 
Lliurament 1  (s4)  15 % 
Lliurament 2   (s9)  25 % 
Lliurament 3   (s13)  60 % 
Lliurament final  (juny 2021) 100 % nota avaluació final 
 

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

1935 Hangar, Orvieto, Terni, Itàlia. Pier Luigi Nervi 
1944-1947 Mausoleu de le Fosse Ardeatine, Roma. Aprile, Calcaprina, Cardarelli, Fiorentino, 
Perugini 
1945-1950 Projecte del restaurant Cantor. Mies van der Rohe, Myron Goldsmith 
1953 Galeria d’art de la Universitat de Yale. Louis Kahn 
1953-1954 Convention hall, Chicago. Mies van der Rohe 
1954-1964 Pavelló esportiu a Landskrona, Suècia. Arne Jacobsen 
1957 Palazzetto dello Sport, Roma. Pier Luigi Nervi 
1959-1961 Il Palazzo del lavoro, Turí. Pier Luigi Nervi 
1960-1963 Biblioteca de manuscrits i llibres estranys, Beinecke, Unversitat de Yale, New 
Haven. SOM 
1960-1962 Gimnàs Maravillas, Madrid. Alejandro de La Sota 
1960-1964 Catherine’s College, Oxford. Arne Jacobsen 
1961-1970 Fàbrica Nøvo, Copenhaguen. Arne Jacobsen 
1962-1968 National Gallery, Berlín. Mies van der Rohe 
1963-1969 Museu per a naus vikingues, Roskilde, Dinamarca. Erik Christiansen Sörensen 
1964 Projecte de piscina coberta a Lyngby, Dinamarca. Arne Jacobsen 
1965-1972 Complex amb piscina i centre cívic, Fehmarn, Alemanya. Arne Jacobsen i Otto 
Weitling 
1966-1971 Gimnàs Christianeum, Hamburg. Arne Jacobsen i Otto Weitling 
1968-1970 Centre d’estudis hidrogràfics, Madrid. Miguel Fisac 
1968-1970 Fàbrica de vidre Rosenthal a Amberg, Alemanya. Walter Gropius i Alex Cvijanovic 
1974-1978 Sainsbury Centre for Visual Arts, Norwich. Norman Foster 
1987 Museu Brasiler d’Escultura i Ecologia, MUBE, São Paulo. Paulo Mendes de Rocha 
1988-1996 Dipòsit de locomotores Auf dem Wolf, Basilea, Suïssa. Herzog & De Meuron 
1990-1997 Gimnàs al Ticino, Itàlia. Livio Vacchini 
1992-1993 Seu de la fàbrica Ricola, Mulhouse, França. Herzog & De Meuron 
1993-1999 Recinte firal a Zamora. María Fraile i Javier Revillo 
1999-2004 Edifici multiús a Viladecans. María Fraile i Javier Revillo 
2002-2006 Museu de la Literatura Moderna, Marbach am Neckar, Alemanya. David 
Chipperfield 
2005 Centre esportiu i piscines Llobregat a Cornellà. Álvaro Siza 
2006 Palau de congressos a Badajoz. José Selgas i Lucia Cano 
2007 Pavelló firal i esportiu a Tortosa. Mario Corea 
2009 Club de rem a Alange, Badajoz. José María Sánchez García (15 m de llum) 
2008-2017 Museu del Clima i la Ciència, Lleida. Toni Gironès 
2011 Projecte Museu MIA, EUA. Alberto Campo Baeza 
2011-2019 Musée des Beaux-Arts, Barozzi & Veiga 
2014-2019 Tanzhaus Zürich, Barozzi & Veiga 
2015 Concurs Museu Art Mill, Doha, Qatar. Lacaton & Vassal 
2015-2019 Poliesportiu Camp del Ferro. Barceló Balanzó arquitectes, Gustau Gili, AIA 
2017 Pavelló esportiu i aulari al campus de la Universidad Francisco de Vitoria, Madrid. Alberto 
Campo Baeza 
2014-2020 Poliesportiu i ordenació urbana al Turó de la Peira, Barcelona. Anna Noguera, Javier 
Fernández  
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document] 
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ORGANITZACIÓ PRESENCIALITAT 
 

AULES EDIFICI SEGARRA 

Planta primera 
A-11, A-12 Luis Alegre 
A-13, A-14 Berta Bardí 

Planta segona 
A-21, A-22 Cristóbal Fernández 
A-23, A-24 Toni Barceló 

Planta tercera 
A-32, A-33 Gustau Gili 
A-34, A-35 Carles Vinardell 

 

MESURES COVID 

Mesures COVID ETSAB sobre l’ús dels espais: https://etsab.upc.edu/ca/escola/protocol-covid 
e-mail de contacte per avisos relacionats amb la COVID-19 a l'ETSAB: infocovid.etsab@upc.edu 

 

MESURES A CLASSE 

Quan entreu a classe heu de netejar-vos les mans amb gel hidroalcohòlic que trobareu al 
costat de la porta d’entrada. 

Cada classe disposarà d’un polvoritzador per a superfícies i mans i paper per tal de netejar la 
taula i l’ordinador del professorat. 

El mobiliari de l’aula no es podrà moure de la seva disposició. A l’entrada de l’aula hi trobareu 
una fitxa de les característiques de l’aula. 

No es podrà superar l’aforament dels espais. 

S’ha de respectar el 1.5m de distància i no es pot compartir material de cap tipus. 

S’ha d’anar sempre amb la mascareta posada excepte per beure i menjar. 

Sempre que sigui possible es mantindran les finestres i portes obertes de les classes, en cas 
que no es pugui, s’insta al professorat que deixin les finestres obertes entre classe i classe per 
tal de facilitar la ventilació de l’aire. 

És important mantenir un control dels estudiants que entren a cada classe per fer més efectiva 
la traçabilitat de les possibles persones afectades. El professorat pot portar el control 
d’assistència a través d’Atenea. 

Pel que fa als guixos i als esborradors de les pissarres, es desinfectaran i es portaran a la 
consergeria. Cada professor pot dirigir-se a consergeria a buscar la caixa de guixos i esborrador 
que després de les classes hauran de tornar a consergeria perquè torni a passar per un procés 
de desinfecció. 

https://etsab.upc.edu/ca/escola/protocol-covid
mailto:infocovid.etsab@upc.edu

