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 DIMARTS

11:35h a 12:30h

12:50h a 13:45h

i

DIMECRES

12:50h a 14:40h

AULES

2nA

2nB

2nC

2nD
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Sou un despatx d'arquitectes i uns clients estrangers amb algun tipus 

de minusvalia us encarreguen la construcció d’un habitatge. Vosaltres 

decidireu com ha de ser aquesta seguint unes petites indicacions 

facilitades pels clients.

Abans de decidir-se volem veure la maqueta de la casa per fer-se'n 

una idea de com quedarà, també volen tenir una memòria del projecte 

per llegir-se-la tranquil·lament i valorar els pros i contres de la 

proposta (la ubicació, les funcions que ha de complir l’edifici, els materials 
de construcció utilitzats, l'orientació de l’edifici i distribució de les 
estances, sempre tenint en compte les exigències dels clients, el pressupost 
de què disposa, les característiques energètiques, la sostenibilitat, ...).

 

Llavors com a bon despatx d'arquitectes, un cop ho tinguem tot 

preparat quedarem un dia amb els clients i els hi farem la presentació 

del projecte juntament amb un fulletó informatiu perquè quedin 

convençuts de la nostra proposta i l'acceptin.

 

Els dos grups guanyadors seran premiats amb la participació com a 

expositors en el Mercatec per mostrar la seva maqueta.

 

CONTEXTUALITZACIÓ
POSEM-NOS EN SITUACIÓ



TREBALL GRUPAL: 
-- maqueta

-- memòria

-- fulletó

-- activitats vàries

 

TREBALL INDIVIDUAL: 
-- activitats vàries al llarg del projecte

 

!!!! CALDRÀ ESTÀ AL CAS DE QUIN TIPUS 
D'ACTIVITAT ES TRACTA !!!!

com 

treballarem?
 

 



 

DESENVOLUPAMENT 

DEL PROJECTE
COM HO HEM DE FER? POSEM-HI ORDRE

1- Formació de grups, assignació de rols i preparatius.

2- Prenem consciència de:

      -- dificultats i necessitats dels discapacitats

      -- les mesures d'un habitatge

3 - Quin tipus de casa volem dissenyar?

       -- requisits a tenir en compte

       -- pluja d'idees i valoració

       -- definició de proposta escollida

4- Disseny i construcció  maqueta habitatge adaptat

5- Instal·lacions i estalvi energètic.

6- Mobiliari adaptat.

7- Costos i pressupost.

8 - Presentació i publicitat del projecte.



- Implicació personal en el projecte

- Planificació i organització en el projecte

- Hàbits i convivència: respecte, actitud, 
responsabilitat, empatia, etc.
- Participació activa l'aula

- Productes finals ben acabats

- Idees originals

CRITERIS 

D 'AVALUACIÓ 

DEL PROJECTE
 

 



COM FEM ELS GRUPS?
COM ENS ORGANITZEM

- Poseu-vos d'acord i tria la teva parella. Anoteu-ho en 

un tros de paper.

(!!! un amic?, un company amb qui treballem molt bé 
junts?... PENSA I FES UNA BONA TRIA !!!!)
 

- L'atzar decidirà amb quina altra parella us ajunteu.

 

- Un cop tingueu el grup format, ens situem a l'aula que 

us toqui i ja podeu començar a treballar: Tasca 00 del 
moodle.


