
Visita
d’obres

Tots els coneixements que s’expressen mitjançant documents 
gràfics i escrits esdevenen formes i textures que s’integren 
en un procés pluridisciplinar que les converteix en una 
construcció. 

El taller es realitza en dos parts: una introducció teòrica, on es 
presenten les persones que intervenen en el procés d´execució 
d´un edifici i una visita d´obra a un projecte que estigui en fase 
d´execució. Es farà un grup per a la visita (és convenient no 
sobrepassar les 7 persones per grup).  

• Cal que l´alumne es familiaritzi amb tot el procés constructiu 

i l’entengui des de la globalitat. Cada decisió té una repercussió  

directa en la materialització de l´edifici. Conèixer en profunditat  

l’execució de l´Arquitectura permetrà raonar i encertar           

correctament cada intervenció amb els diversos agents que     

intervenen a l’obra, amb l’objectiu final de lliurar-la amb el millor 

resultat possible. No es pot entendre una Arquitectura si no 

és construïble, però alhora no tot allò que es construeix és 

Arquitectura. 

• Hem seleccionat un seguit d´obres que tenen un especial interès  

tant per la seva qualitat des del projecte, com per la fase d´obra 

en la que es troben.

 
• Per un millor aprofitament, prèviament explicarem els diferents  

projectes aprofundint en els temes que es correspondran amb les  

visites. Així mateix establirem col·loquis amb alguns professionals i  

tècnics que participin en el procés d’obra.

DESENVOLUPAMENT

        PRÀCTICA

• Cadascun dels alumnes disposarà d´un bloc     

   de notes on registrarà totes les visites, 

   realitzant escrits, croquis, fotografies. 

• Això permetrà als alumnes representar els  

   elements constructius, processos i conceptes   

   que hagin pogut aprendre de les diferents  

   disciplines exposades a la part teòrica.

1         APLICACIÓ

• Exposició final de les experiències individuals de les 

   diferents visites. Ha de ser també un fòrum obert a    

   les propostes de canvis en el processos constructius 

   que s’estiguin debatent.

• Això enriquirà el coneixement general i ajudarà a reflexionar 

  sobre els plantejaments teòrics, i veure que tenen

   una repercussió física i tangible en el decurs d´una obra.
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· Durada: 2 hores aproximadament

· Lloc:  La Salle Campus Barcelona

· Idioma:  català / castellà

· Idioma:  català / castellà

· Horari disponible: Horari a convenir amb l’escola
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