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Haver superat Projectes V i VI.

METODOLOGIES DOCENTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

El projecte d'arquitectura sintetitza aspectes tecnològics, econòmics, socials i ambientals, entre d'altres, amb la finalitat d'orientar la
transformació de l'entorn, amb les seves corresponents implicacions culturals.
L'assignatura es planteja com un complement a les assignatures de projectes dels darrers dos cursos del Grau en Arquitectura de
l'ETSAB per incorporar els aspectes ambientals al procés de disseny dels edificis.
Els interessos del curs són:

-La visió integral dels aspectes ambientals com a "material de projecte" que cal incorporar des de l'anàlisi preliminar del lloc fins al
resultat final de la construcció dels edificis, així com en el seu manteniment i  deconstrucció al final de la vida útil  (eficiència
energètica, impacte sobre el medi ambient i sobre la salut dels usuaris dels materials, els sistemes constructius, les instal·lacions,
etc.).
-El  coneixement dels  principals  estàndards i  certificacions internacionals  sobre sostenibilitat  aplicats  al  projecte d'arquitectura,
especialment dels més transversals (LEED, LBC, BREEAM, Minergie, PassivHaus etc.) i dels conceptes associats (Zero Energy Building,
etc.)
-La relació entre els sistemes industrialitzats de construcció i la sostenibilitat ambiental (emissions equivalents dels processos de
fabricació i posada en obra, reciclabilitat, incorporació de reciclats, generació de residus, etc.).
-El coneixement i assaig de sistemes que garanteixin el seguiment dels objectius ambientals dels projecte d'arquitectura, així com la
seva correcció al llarg de les diverses fases. Procediments per al treball en equip, traçabilitat dels objectius. Anàlisi i  aplicació
d'estàndards d'ecodisseny i sistemes d'assegurament de la qualitat del projecte.
-La relació entre les decisions ambientals que depenen del projecte d'arquitectura i les seves conseqüències a nivell global (recursos
no renovables, producció de residus, consum energètic, etc.), així com la seva interacció amb la civilització entesa com un ecosistema
tancat i de recursos limitats (implicacions culturals, tecnològiques, socials, econòmiques, etc.).
-La dimensió ètica de la professió i el compromís de l'arquitecte amb la societat, que es reflecteix en la urgència de reptes ambientals
(canvi climàtic, esgotament de recursos, qualitat de vida de la població...) i professionals (edificis de consum gairebé nul a partir de
2018).
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 70,0 56.00

Hores grup gran 55,0 44.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Programa

Descripció:
Per tal de no reiterar continguts impartits en les assignatures de Condicionaments, la present assignatura optativa del
Departament de Projectes Arquitectònics es centrarà en la incorporació dels paràmetres ambientals al projecte, no en el seu
càlcul. Així, els continguts s?estructuren en els cinc temes següents:

1. Criteris i estratègies d'ecodisseny
2. Anàlisi comparatiu d'edificis sostenibles
3. Metodologia i certificació d'ecodisseny
4. Sistema de gestió integrat aplicat a l'ecodisseny
5. Costos i viabilitat de l'ecodisseny

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 55h
Aprenentatge autònom: 70h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Els criteris d'avaluació favorable de l'assignatura es divideixen en tres aspectes:

-Conceptes (40%): s'avalua la concepció de les mesures ambientals proposades, la viabilitat tècnica i econòmica, etc.
-Procediments (30%): s'avalua l'adequació de les estratègies de comunicació del projecte, tant gràfiques com orals i audiovisuals, el
nivell de coneixement en les referències manejades, etc.
-Actituds (30%): s'avalua el nivell d'autoexigència de l'estudiant, la coherència del procés d'elaboració, la disposició a la crítica i
participació en el grup, etc.
No s'avaluaran els estudiants amb assistència inferior al 80% de les sessions.

Avaluació continuada
L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o
la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.

Avaluació final
Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en
el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).
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