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DISSENY D'INTERIORS D'HÀBITAT I MOBLAMENT 

Especialitat: Interiors 

Tipus: Optativa 

Crèdits ECTS: 6 

Semestre: 7S 

Matèria: Projectes monogràfics de disseny d'interiors 

Idioma en què s’imparteix: cat / cast 

 

 

 

Presentació de l’assignatura 

L’assignatura optativa Projectes monogràfics de Disseny d’interiors d’hàbitat i moblament pretén 

aprofundir en tots aquells aspectes que giren entorn de l’habitatge i esdevenir un espai de debat 

i reflexió sobre les condicions i les característiques que el defineixen. L’habitatge, en ser l’espai o 

el medi artificial on vivim, acaba esdevenint l’empremta de la nostra manera de viure, es 

comporta i evoluciona en funció dels canvis socials i econòmics. És, per tant, el reflex d’una 

societat que modula i emmotlla habitacles a les seves noves exigències. Així, els pisos de 

l’eixample de Barcelona de principis del segle XX són diferents dels actuals. Què ha passat? Com 

és que l’habitatge està experimentant un replantejament continu? 

 
Des de l'optativa analitzarem l’habitatge d’una manera dinàmica, de quines parts es composa, 

quins són aquells punts que l’enriqueixen i el revaloritzen, com el podem fer flexible davant d’usos 

diferents possibles dins d’aquesta societat tan canviant. 

 
L’alumnat posarà en pràctica tota aquesta base de coneixements previs per al desenvolupament 

d’un projecte de disseny d'hàbitat i moblament, que ha de donar peu a l’experimentació, a la 

cerca de llenguatges propis i, finalment, a la realització d’un prototip plenament funcional. 

 
L’assignatura marca un camí de focalització, dins de l’especialitat del Disseny d’Interiors, 

concretament, en un espai interior d'hàbitat i moblament. 
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DISSENY D'ESPAIS EXTERIORS, JARDINERIA I PAISATGE 

Especialitat: Interiors 

Tipus: Optativa 

Crèdits ECTS: 6 

Semestre: 7S 

Matèria: Projectes monogràfics de disseny d'interiors 

Idioma en què s’imparteix: cat / cast 

Prerequisits: És recomanable haver superat les assignatures de Projectes de disseny de 

l’especialitat 1-2-3-4. 

 

 

 

 

Presentació de l’assignatura 

L’assignatura optativa Projectes monogràfics de Disseny d’espais exteriors, jardineria i paisatge 

està orientada a l’aprofundiment d’aspectes conceptuals i tècnics concrets de l’àmbit de 

l’especialitat de Disseny d’Interiors. 

 
És una assignatura que permet a l’alumnat conèixer: 

 
L’evolució històrica del paisatgisme, intervencions en espais exteriors i jardins fins a dia d’avui 

per tal que l’alumnat entengui el context en què es treballa en aquest àmbit. 

 
Les tècniques i els recursos específics que consistiran a posar en pràctica tota aquesta base de 

coneixement en el desenvolupament d’un projecte complex, que ha de donar peu a la 

conceptualització, l’experimentació, la cerca de llenguatges i tècniques de comunicació i 

representació. 

 
L’assignatura marca un camí de focalització en l’especialitat del Disseny d’Interiors, 

concretament en un projecte en un espai exterior, pensant a treballar en format concurs 

seguint com a guia els paràmetres dels set apartats de la rúbrica del treball final que l’alumnat 

haurà de realitzar el semestre següent. 
 

 
 
 


