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Pràctica Dates 
previstes 

Horari 

 
Impressió de elements arquitectònics amb 

impressora 3D 

14, 15, 16 

21, 22, 23   
de gener 

 

9:30 a 11:30 

i / o de 

12:00 a 14:00 

 

Construir Gratacels amb paper i cartró 

 

Construir voltes amb algep 

 

Dibuix Arquitectònic en 3D 

 

Materials sostenibles 
 

 

Una vegada arreplegades les peticions s’organitzaran les sessions concretes. 
Altres dades es podran concretar per a grups complets. 
 
Contacte:  arquitecturatecnica@uji.es 



 

  Pràctiques del grau en Arquitectura Técnica 

Títol Impressió de elements arquitectònics amb impressora 3D 

Responsable María Jesús Máñez Pitarch 

Destinataris  Alumnat de batxillerat i cicles formatius de grau superior  

 

Objectiu/ 
descripció 

Conèixer diferents tipus d’impressores 3D 

Aprendre softwares necessaris per fer models 3D 

Imprimir un model senzill en una impressora 3D 

Aprendre sobre l’ús d’elements arquitectònics en 3D i la seva aplicació 

 

 

Continguts Treballar un element arquitectònic senzill, des del seu disseny o pressa de dades 
mitjançant scanner, el seu modelatge amb software específic i finalment imprimir 
l’objecte amb una impressora 3D. 

 

 

 

 

Horari  De 9:30 a 11:30  o de 12:00 a 14:00 

Dates  Una vegada arreplegades les peticions s’organitzaran les sessions concretes. 

Altres dades es podran concretar per a grups complets 

Correu 
electrònic  

arquitecturatecnica@uji.es 

 

 



  Pràctiques del grau en Arquitectura Técnica 

Títol Construir Gratacels amb paper i cartró 

Responsable Àngel M. Pitarch Roig i Maria José Rua 

Destinataris  Alumnat de 4rt de ESO, batxillerat i cicles formatius de grau superior  

 

Objectius/ 
descripció 

Descobrir la importància del treball en equip 

Descobrir la importància de la organització en el treball 

Potenciar la creativitat 

Aprendre nous conceptes sobre edificació i estructures. 

 

 

Continguts Breu explicació teòrica sobre l’edificació i les necessitats d’organització 

Elaborar construccions en altura amb un temps limitat amb el material aportat (paper i 
cartró). 

Analitzar les necessitats i beneficies del treball en equip i organitzat. 

Fes estimacions de la viabilitat econòmica d’una inversió inmobiliaria. 

 

 

Horari  De 9:30 a 11:30  o de 12:00 a 14:00 

Dates  Una vegada arreplegades les peticions s’organitzaran les sessions concretes. 

Altres dades es podran concretar per a grups complets 

Correu 
electrònic  

arquitecturatecnica@uji.es 

 



Pràctiques del grau en Arquitectura Tècnica 

Títol Construeix voltes d’algep com Gaudí 

Responsable Àngel M. Pitarch Roig 

Destinataris  Alumnat de 4rt de ESO, batxillerat i cicles formatius de grau superior  

Descripció i  

Objectius 

El guix és dels material tradicionals més utilitzat en la construcció d’edificis.  

La facilitat de fabricació i l’enduriment ràpid permet utilitzar-lo per revestir parets o per 
unir qualsevol element constructiu. Per aquest motiu Gaudí l’emprava per a la 
realització de les maquetes de la Sagrada Família. 

En aquesta pràctica l’alumnat realitzarà maquetes de voltes d’algep i tela seguint els 
diagrames funiculars provocats per el propi pes. 

Objectius: 

Conèixer les característiques i aplicacions de l’algep com a material de construcció 

Conèixer la teoria del funiculars  per comprovació de la estabilitat dels arcs i les voltes. 

Conèixer com dissenyava Gaudi les seves estructures. 

Continguts Materials conglomerants: el guix, la calç i el ciment. 

Fenoments de fraguat i enduriment dels conglomerants 

Estructures d’arcs i voles, determinació del funicular. 

Les construccions de Gaudí 

Horari * De 9:30 a 11:30  o de 12:00 a 14:00 

Dates  Una vegada arreplegades les peticions s’organitzaran les sessions concretes. 

Altres dades es podran concretar per a grups complets 

Correu 
electrònic  

arquitecturatecnica@uji.es 

 

 



Pràctiques del grau en Arquitectura Tècnica 

Títol Dibuix Arquitectònic en 3D  

Responsable Alba Soler Estrela i Manuel Cabeza Gonzalez 

 

Objectiu i 
descripció 

 

Tradicionalment l’arquitectura s’ha representat amb plànols en 2 dimensions per a la 
qual cosa a sigut necessari adquirir coneixements de expressió gràfica molt avançats. 

En la actualitat gracies a les possibilitats que enes ofereix la informàtica, podem 
dissenyar i representar edificis de manera virtual en 3 dimensions. 

En aquesta pràctica es realitzarà el procés de construcció d’un edifici en 3D a partir 
d’una representació en 2D del mateix. 

 

Objectius: 

Analitzar els plànols d’un edifici per a poder reconstruir-lo de manera virtual en 3 
dimensions. 

Conèixer alguna ferramenta informàtica per a fer dibuixos en 3D. 

 

 

Continguts A partir d’unes instruccions bàsiques dissenyar un edifici en 3 dimensions amb el 
programa Sketchup 

 

 

Horari * De 9:30 a 11:30  o de 12:00 a 14:00 

Dates  Una vegada arreplegades les peticions s’organitzaran les sessions concretes. 

Altres dades es podran concretar per a grups complets 

Correu 
electrònic  

arquitecturatecnica@uji.es 

 

 



Pràctiques del grau en Arquitectura Tècnica 

Títol Materials sostenibles, materials de futur 

Responsable Àngel M. Pitarch Roig 

 

Objectiu i 
descripció 

 

En aquesta pràctica s’analitzà el concepte de sostenibilitat i els factors que provoquen 
que un edifici i els seus materials siguin mes sostenibles que un altre. 

L’alumnat identifica els tipus materials de construcció més habituals: pedres, ceràmica, 
fusta, metalls, etcètera, i els classifica des d’un punto de les seues aplicacions i la 
sostenibilitat. 

Per desenvolupar l’activitat es fan servir mostraris de cada grup de materials, on estan 
els materials més freqüents i, amb l’ajuda de guies, es va dirigint l’alumnat perquè 
sàpiguen reconèixer les diferències entre els uns i els altres.  

Objectiu: 

Conèixer els materials més freqüents utilitzats en construcció, saber-ne identificar les 
principals propietats, i saber aplicar conceptes de sostenibilitat per avaluar-los. 

Continguts Materials Petris i Ceràmics 

Metalls en edificació 

Fustes 

Materials sintètics 

Sostenibilitat en l’edificació 

 

Horari * De 9:30 a 11:30  o de 12:00 a 14:00 

Dates  Una vegada arreplegades les peticions s’organitzaran les sessions concretes. 

Altres dades es podran concretar per a grups complets 

Correu 
electrònic  

arquitecturatecnica@uji.es 

 


