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Informació general de l'assignatura

Denominació DISSENY D'INTERIORS 3

Codi 101449

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Arquitectura Tècnica i
Edificació

4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus
d'activitat

PRAULA TEORIA

Nombre de
crèdits

3 3

Nombre de
grups

1 1

Coordinació COMA ARPON, JULIÀ

Departament/s INFORMÀTICA I ENGINYERIA INDUSTRIAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

40% hores de treball presencial 
60% hores de treball autònom

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es)
Adreça electrònica professor/a
(s/es)

Crèdits
impartits
pel
professorat

Horari de tutoria/lloc

COMA ARPON, JULIÀ julia.coma@udl.cat 2,5
Enviar correu electr?nic per
determinar dia i hora de les
tutories

LORENTE MESA, FREDERIC frederic.lorente@udl.cat 1

RODRIGUEZ PADILLA, XAVIER
FERMIN

xavier.rodriguezpadilla@udl.cat 2,5
Enviar correu electr?nic per
determinar dia i hora de les
tutories

Objectius acadèmics de l'assignatura

Els objectius d'aprenentatge d'aquesta assignatura es basen en:

Ser capaç d'aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta el projecte
tècnic de disseny d'interiors i la seva gestió.
Ser capaç d'interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades,
aixecaments de plànols i el control geomètric d'unitats d'obra en projectes d'interiorisme.
Tenir l'aptitud per redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requereixin projecte
arquitectònic, així com projectes de demolició, decoració i disseny d'interiors.
Conèixer i saber utilitzar les innovacions tecnològiques adequades per al procés disseny i comunicació dels
dissenys.
Ser capaç d'aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament de l'croquis, la
proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements i processos
constructius en projectes d'interiorisme.
Poder identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva
posada en obra en el procés constructiu. Plantejar i resoldre detalls constructius.
Tenir l'aptitud per redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma
multidisciplinar.
Ser capaç d'aplicar la normativa tècnica a el procés de l'edificació, i generar documents d'especificació
tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
Ser capaç de programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i
humans per a la seva execució i manteniment.
Tenir l'aptitud per analitzar, dissenyar i executar solucions que facilitin l'accessibilitat universal en els
edificis i el seu entorn.
Ser capaç d'analitzar i realitzar projectes d'evacuació d'edificis.

Competències

Competències:

Competències Transversals EPS:

EPS3. Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com
no especialitzat.
EPS7. Capacitat de treballar en situacions de falta d'informació i / o sota pressió.
EPS8. Capacitat de planificació i organització de la feina personal.
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Competències Específiques segons ORDRE ECI / 3855/2007:

GEE3. Capacitat per aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament de l'croquis, la
proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements i processos
constructius.
GEE9. Capacitat per interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades,
aixecaments de plànols i el control geomètric d'unitats d'obra.
GEE12. Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats emprats en
l'edificació, les seves varietats i les característiques físiques i mecàniques que els defineixen.
GEE18. Aptitud per intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació d'el patrimoni
construït.
GEE21. Capacitat per aplicar la normativa tècnica a el procés de l'edificació, i generar documents
d'especificació tècnica dels procediments i mètodes constructius d'edificis.
GEE29. Aptitud per analitzar, dissenyar i executar solucions que facilitin l'accessibilitat universal en els
edificis i el seu entorn.
GEE30. Coneixements de l'organització de la feina professional i dels estudis, oficines i societats
professionals, la reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa l'Enginyer
d'Edificació i el marc de responsabilitat associat a l'activitat.
GEE31. Capacitat per confeccionar i calcular preus bàsics, auxiliars, unitaris i descompostos de les unitats
d'obra; analitzar i controlar els costos durant el procés constructiu; elaborar pressupostos.
GEE33. Capacitat per analitzar i realitzar projectes d'evacuació d'edificis.
GEE35. Capacitat per aplicar les eines avançades necessàries per a la resolució de les parts que comporta
el projecte tècnic i la seva gestió.
GEE36. Aptitud per a redactar projectes tècnics d'obres i construccions, que no requereixin projecte
arquitectònic, així com projectes de demolició i decoració.
GEE37. Aptitud per a redactar documents que formen part de projectes d'execució elaborats en forma
multidisciplinar

Continguts fonamentals de l'assignatura

T1: Innovació tecnològica en el disseny d'interiors

1.1.

1.2. Eines per al disseny d'interiors

1.3

T2: Modelat i renderització digital

2.1. Introducció a la modelització en 3D

2.2. BIM (Revit)

2.2.1 - Consolidació de l'desenvolupament de projectes de construccion mitjançant l'ús de Revit
(Fonaments bàsics)
2.2.2 - Transició del projecte d'AutoCAD a Revit
2.2.3 - Il·luminació

T3: Realitat estesa (Realitat virtual i augmentada)

3.1. Introducció als conceptes de Realitat augmentada i realitat virtual

3.2. Transició de modelatge 3D cap relaidad virutal / augmentada

3.3
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T4. PROJECTE D'INTERIORISME

4.1. Aplicacions pràctiques de el disseny d'interiors de locals públics o privats

4.2. programa Funcional

4.3. composició espacial

4.4. accessibilitat

4.5. Ambient Interior

4.6. materials

4.7. color

4.8. Il·luminació - Llum

4.9. normativa

4.10. Gestió i planificació de l'obra

Eixos metodològics de l'assignatura

Classes magistrals: es realitzen classes d'exposició de la teoria i de mostres d'exemples de projectes
reals.
Workshops: L'estudiantat presenta els dubtes i reptes que van apareixent durant l'avanç dels projectes
plantejats pel professorat. L'alumnat és guiat pel professorat en sessions individuals i / o grupals per
supervisar i impulsar l'avanç dels projectes.
Seguiment de projecte: L'estudiantat realitza presentacions avaluables de l'avanç dels projectes en les
diferents fases d'evolució (avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu). El professorat avalua i
proporciona comentaris constructius i crítics per al desenvolupament dels projectes.
Pràctiques: Presentació d'exercicis i de projectes avaluables tant a casa com a classe utilitzant programari
disponible a l'aula informàtica o programari lliure
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