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Guia docent
210196 - ISU - Infraestructura i  Serveis Urbans
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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona
Unitat que imparteix: 704 - CA I - Departament de Construccions Arquitectòniques I.

Titulació: GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Assignatura optativa).
GRAU EN ARQUITECTURA (Pla 2010). (Assignatura optativa).
ARQUITECTURA (Pla 1994). (Assignatura optativa).

Curs: 2014 Crèdits ECTS: 2.5 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: FELIX PARDO MARIN - JUAN LUIS FUMADO ALSINA

Altres:

REQUISITS

Haver superat Projectes V i VI. Haver matriculat Taller Temàtic I i II al mateix grup que l'optativa.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
15. Coneixement adequat i aplicat a l'arquitectura i a l'urbanisme dels principis de mecànica de fluids, hidràulica, electricitat i
electromagnetisme.
16. Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.
17. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar instal·lacions de subministrament,
tractament i evacuació d¿aigües, de calefacció i de climatització (T).
18. Capacitat per conservar instal·lacions.
19. Capacitat per projectar instal·lacions edificatòries i urbanes de transformació i subministres elèctrics, de comunicació audiovisual,
de condicionament acústic i d'il·luminació artificial.

Genèriques:
6. Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis així com
les tècniques de resolució d'aquests.
7. Comprendre les relacions entre les persones i els edificis i entre aquests i el seu entorn, així com la necessitat de relacionar els
edificis i els espais situats entre ells en funció de les necessitats i de l'escala humana.
8. Conèixer els problemes físics, les diferents tecnologies i la funció dels edificis de forma que aquests tinguin condicions internes de
comoditat i protecció dels factors climàtics.
9. Conèixer les indústries, organitzacions, normatives i procediments per plasmar els projectes en edificis i per integrar els plànols en
la planificació.
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Transversals:
10. Comunicació oral i escrita: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de
l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
11. Emprenedoria i innovació: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que marquen la seva activitat;
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.
12. Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del
benestar; capacitat per relacionar el  benestar amb la globalització i  la sostenibilitat; habilitat per usar de forma equilibrada i
compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
13. Treball en equip: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció
amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos que
tinguin en compte els recursos disponibles.
14. Ús solvent dels recursos de la informació: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de dades i informació de
l'àmbit d'especialitat, i valorar de forma crítica els resultat d'aquesta gestió.

Bàsiques:
1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que derivi de l'educació secundària
general, i normalment es troba a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que
impliquen coneixements procedents de l¿avantguarda del seu camp d'estudi.
2. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posterior amb un grau
alt d'autonomia.
3. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
4. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i  tinguin les
competències que es poden demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi.
5. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per emetre
judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials:              Hores/setmana:Lliçó magistral/mètode expositiu 0,5Classe expositiva participativa 0,5Estudi de casos
0,5Seminaris/tallers 0,5Activitats no presencials:                 Treball autònom 35 hores/semestre

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu de l'assignatura és mostrar el paper decisiu que les infraestructures urbanes han jugat en la construcció de la ciutat
moderna a partir de l'anàlisi i l'estudi dels canvis que la seva aparició han provocat, així com les lògiques de concepció i tècniques
pròpies dels diversos serveis urbans amb una especial èmfasi en el projecte d'urbanització.Es tractaran els criteris de dimensionament
i càlcul de les diferents infraestructures urbanes i les seves relacions: les del cicle de l'aigua, l'arbrat i enllumenat públic, amb els
diferents tipus de tractament de l'espai de superfície; les xarxes de telecomunicacions, amb la gestió eficaç de la resta de serveis i
xarxes d'energia, des d'una visió d'eficàcia i sostenibilitat.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 27,5 43.55

Hores aprenentatge autònom 35 56.45

Dedicació total: 62 h
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CONTINGUTS

Introducció

Descripció:
Què s'entén per infraestructures urbanes?.Què s'entén per serveis urbans?.El projecte d'urbanització tradicional i els nous criteris
que imposa la sostenibilitat.Què s'entén per Sostenibilitat?.Les infraestructures i dels serveis urbans des de la ciutat preindustrial
fins a les "Smart cities".Mitjans passius, Mitjans actius i Gestió (= Seguretat + Rendiment + Satisfacció).

Dedicació: 62 h
Grup gran/Teoria: 27h 30m
Aprenentatge autònom: 35h

Interpretació del paisatge urbà

Descripció:
La rasant com a plànol separador del supra (= damunt) i del infra (= sota).Com entendre el metabolisme de l'urbanitzat.El visible
i l'ocult, la seva ordenació visual i funcional. El sostre del supra i els camins del infra. Penjar de l'aire i minar el subsòl.El
paradigma de la jardineria.Programa + Projecto + Execució + Utilització + Manteniment + Eliminació + Noves implantacions.

Dedicació: 62 h
Grup gran/Teoria: 27h 30m
Aprenentatge autònom: 35h

Els projectes d'urbanització sostenible

Descripció:
Referència general a la documentació tècnica mínima que ha d'integrar un projecte d'urbanització.Guia per al desenvolupament
sostenible dels projectes d'urbanització.Les galeries de serveis. Vialitat: Ferms i Pavimentació.Sanejament i drenatge
urbà.Subministrament d'aigua potable i reciclat de no potables (grises i pluvials).Subministrament d'energia elèctrica.Enllumenat
públic urbà.Les noves dotacions urbanes a preveure.La "smart city". Jardineria i mobiliari urbà. Tractament dels espais
intermedis.Xarxes de telecomunicacions i altres comunicacions per cable.Subministrament de gas.Recollida i Evacuació
d'escombraries convencional i pneumàtica.Producció i distribució d'energia tèrmica (Districlima).Centrals de co-trigeneració
(energia tèrmica i electricitat).Instal·lacions urbanes sostenibles.Xarxes intel·ligents i sistemes de gestió.Gestió del
soroll.Fotovoltaica urbana.Sanejament mediambiental.Sobre l'aplicació de Materials i Equips sostenibles.Control del tràfic
rodat.Aprofitament d'aigües freàtiques.

Dedicació: 62 h
Grup gran/Teoria: 27h 30m
Aprenentatge autònom: 35h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació Continuada (%)    Avaluació Final (%)Presentacions orals 50%Treballs i exercicis individuals 50% 50%Treballs i exercicis en
grup 50%Avaluació continuadaL'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 finalSi 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).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Basat principalment en l'avaluació del nivell de desenvolupament i aplicació dels temes de l'assignatura en els corresponents projectes
del taller temàtic del cinquè curs.
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