
Construïm 
Arquitectura!

Tindrem l’ocasió de construir una maqueta a escala d’una 
estructura per a un edifici. Haureu de dissenyar i muntar 
el vostre propi projecte estructural i aconseguir que pugui 
suportar unes proves de pes.

Aquest taller és una reflexió sobre el procés de disseny 
d’un projecte estructural. La definició del projecte incorpora 
diferents disciplines: la forma té una part de geometria, la 
resistència està determinada per la física dels materials i el 
disseny per un component estètic i funcional. Tot plegat mostra 
la diversitat de disciplines que fan de l’arquitectura una pràctica 
professional completa.

El professor introduirà als alumnes en els conceptes que 
incorpora un procés de construcció. Es donarà especial 
importància als paràmetres relacionats amb continguts de 
geometria, física i construcció. 

S’explicarà el comportament dels materials, les geometries que 
poden definir una estructura arquitectònica i les tecnologies 
que les fan possibles en la realitat. Es posaran exemples 
d’arquitectures singulars on l’estructura és un element 
destacat de la definició formal dels edificis.
 DESENVOLUPAMENT

        PRÀCTICA         APLICACIÓ

• Els alumnes construiran una maqueta a      

escala amb diferents materials. Hauran de ser  

   capaços de crear estructures espacials que  

   poden definir la forma d’un edifici. 

• Les peces per construir l’estructura poden ser    

   làmines, blocs, barres rígides o cordes. 

   Els materials necessaris es donaran als grups 

   per poder fer les maquetes.

• Per comprovar l’efectivitat de les propostes, 

   es faran unes proves de càrrega i comprovaran     

   si els treballs són resistents al pes.

• Les proves generaran un debat entre els 

   alumnes i el professor de les possibilitats   

   de cada tècnica i les capacitats que tenen 

   els materials de construcció. 
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· Durada: 2 hores aproximadament

· Lloc:  La Salle Campus Barcelona

· Idioma:  català / castellà

· Horari disponible: 

  Dijous 10:00 - 14:00*/16:00 - 20:00* / 14:00*/16:00 - 20:00**

* Disponible el primer quadrimestre     ** Disponible el segon quadrimestre    
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