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L’acció que culmina el workshop de la primera setmana 
del curs a l’ETSAV es materialitzarà amb 5 projeccions 
propositives de noves maneres d’aprenentatge.

Les temàtiques treballades emfatitzen la possibilitat 
de nous espais d’intercanvi i reunió, rehivindiquen 
la necessitat de trobar-se, del suport mutú i de 
l’experiència com a elements bàsics de l’activitat 
universitària. Consideren que la tecnologia ha vingut 
per quedar-se però destaquen la necesitat d’aprofitar al 
màxim els moments de presencialitat. 

Els alumnes han dirigit el seu coneixement arquitectònic 
per donar solucions a les mancances que han aparegut 
en el marc de la pandèmia, mantenint el necessari 
intercanvi d’informació que es genera a base de la 
interacció social. Animen a tothom a aportar el seu punt 
de vista en el replantejament del seu entorn proper. 

_OBLIGAT ÚS DE MASCARETA HOMOLOGADA
_IMPRESCINDIBLE PORTAR PARAIGÜES
_ENTRADA PEL CARRER PERE SERRA
_ACCÉS ESGLAONAT PER GRUPS DE 10 PERSONES
_FOTOGRAFIA TÈRMICA ALS ASSISTENTS
_SUBMINISTRAMENT DE GEL HIDROALCOHÒLIC

L’Escola d’Arquitectura del Vallès 
desafia l’aprenentatge telemàtic.

Els estudiants d’arquitectura han treballat 
alternatives a les condicions pedagògiques 
de la universitat. Fan una crida a aprofitar 
la incertesa del moment per generar nous 
espais docents i d’intercanvi.
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Aprofitar la incertesa 
per crear alternatives

Learning from pandemic és un workshop d’una 
setmana que s’ha organitzat a l’ETSAV (UPC) 
per adaptar la docència al marc de la pandèmia 
que estem vivint. Estudiants d’arquitectura, 
professorat i joves arquitectes ens hem reunit 
del 4 al 10 de setembre amb la certesa que 
l’aprenentatge ha de passar per l’escola. Creiem 
que el coneixement no només es transmet dins 
les aules i que, per tant, son fonamentals altres 
espais d’intercanvi saludables. Així doncs, des de 
l’arquitectura, volem acondicionar la universitat 
per a que segueixi sent possible en tota la seva 
complexitat.

Hem treballat de manera presencial als exteriors 
de la universitat dividits en 8 comissions de 10 
alumnes. Ens hem encarregant de diferents 
tasques, des del replantejament de la docència 
i la reestructuració dels espais - interiors, 
exteriors i públics - fins a la comunicació de 
la feina feta; sempre complint les mesures de 
seguretat - mascareta, grups reduïts, distància i 
espais ventilats. 

Finalment, el dijous 10 de setembre presentem 
les conclusions de la feina feta en una acció final. 
A les 18h, exposarem possibles alternatives que 
assegurin espais segurs per a l’aprenentatge, 
garantint també tots aquells aspectes socials de 
l’activitat universitària.
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Professors de la ETSAV:

Inés Aquilué
Mariona Benedito
Luis Beriain
Pere Buil
Dani Calatayud
Marc Camallonga
Julia Capomaggi
Anna Casas
Coque Claret
Helena Coch
Joan Curós
Franc Fernandez
Pere Fuertes
Sergi Garcia
Pablo Garrido
Sergi Garriga
Josep Gómez
Carles Jaén
Lluís Jubert
Joan Llecha
David Lopez
Carles Marcos
Magda Mària
Lorena Maristany
Torsten Masseck
Enric Massip
Xavier Matilla
Jordi Mitjans
Oriol Muntané
Silvia Musquera
Lluís Ortega
Lluís Parramón
Francesc Pla
Benjamin Pleguezuelos
Benjamin Pleguezuelos
Josep Pratdesaba
Tomeu Ramis
Rosa Rull
Núria Sabaté
Anna Sala
Catalina Salvà
Núria Salvadó
Manuel Sanchez-Villanueva
Manel  Sangenís
Amadeu Santacana
Joan Solà
Enrique  Soriano
Santi Soto
Adolf Sotoca
Carmen Torres
Roger Tudó
Xavier Vancells

Contacte:

difusiodpav@gmail.com
+34 689 27 37 12

Professors invitats:

Clara Almanza
Clara Alsedà
Carmen Bodelón
Laia Boquera
Pol Bosch
Anna Burgaya
Ponciano Castro
Bernat Colomé
Júlia Dubois
Martina Fabré
Sara Ferran
Dani Gómez
Laia Guillén
Montse Lamela
Adrián López
Helena Majó
Jordi Mengual
Meri Mensa
Pol Mensa
Marti Obiols
Sandra Prat
Andreu Ribes
Estela  Roca
Clara Roma
Xavi Ruiz
Uxia Varela

I els alumnes de la 
ETSAV

@dpa.etsav
DDPPAAVVDPAV


