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Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria Industrial de Barcelona
Unitat que imparteix: 758 - EPC - Departament d'Enginyeria de Projectes i de la Construcció.

Titulació: Curs: 2022 Crèdits ECTS: 4.5
Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Eva Cuerva Contreras

Altres: Eva Cuerva Contreras
Carla Planas Rodríguez

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements bàsics dels elements i sistemes que formen l'edifici. Coneixement bàsic del llenguatge constructiu.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

Transversals:
2. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement.
3.  COMUNICACIÓ EFICAÇ 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.
4. 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.
5. 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,  tot  assumint
compromisos considerant els recursos disponibles.
6. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'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 resultats d'aquesta gestió.

METODOLOGIES DOCENTS

Classes de teoria, expositives i participatives. Es combinaran les sessions teòriques amb el plantejament de casos pràctics per discutir
i resoldre a l'aula.

Treballs de curs en equip, per fomentar l'aprenentatge autònom i cooperatiu. Es plantejaran a classe tres activitats per realitzar en
grups reduïts (3-4 alumnes). Aquestes activitats es realitzaran fora de classe i s'avaluaran mitjançant el lliurament d'un informe i
l'exposició a classe del treball realitzat.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu principal de l'assignatura és transmetre a l'estudiant el paper que juga l'edificació en el desenvolupament sostenible,
principalment a nivell mediambiental, degut a la seva gran influencia en el consum global de recursos i energia.

Els objectius específics a assolir són els següents:
- Conèixer els conceptes de la sostenibilitat relatius a l'edificació.
- Valorar els aspectes determinants d'un projecte o un edifici respecte a la demanda de la sostenibilitat.
- Avaluar tant l'energia com els recursos consumits en el procés de construcció i implantació, com durant la fase d'explotació.
- Conèixer eines informàtiques per al disseny i certificacions ambientals que permetin avaluar la sostenibilitat de les edificacions.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 13.33

Hores aprenentatge autònom 67,5 60.00

Hores grup mitjà 30,0 26.67

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS

Introducció

Descripció:
Introducció i objectius de l'assignatura

Dedicació: 1h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m

Conceptes bàsics de sostenibilitat

Descripció:
El concepte de sostenibilitat i el seu desenvolupament institucional. Les tres branques de la sostenibilitat: mediambiental, social y
econòmica. L'expressió de la sostenibilitat en l'edificació. Els fluxos materials y els recursos associats a l'edificació. L'Anàlisi de
Cicle de Vida aplicat a l'edificació.

Dedicació: 9h
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 4h 30m
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Sistemes d'avaluació ambiental

Descripció:
Anàlisi crítica dels conjunt d'eines i procediments orientats a mesurar, avaluar i ponderar els nivells de sostenibilitat, tant en fase
de disseny, com en les fases d'execució i manteniment.

Activitats vinculades:
Treball pràctic 1: treball en grup (2-3 persones) d'aplicació de diferents aspectes dels sistemes d'avaluació ambiental d'edificis.

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 4h 30m
Aprenentatge autònom: 15h

Materials de construcció

Descripció:
Anàlisi crítica de la situació actual de l'ús dels materials de la construcció en relació a les condicions de la sostenibilitat.
Alternatives i estratègies dirigides cap a la sostenibilitat.

Activitats vinculades:
Treball pràctic 2: en grups de 3-4 persones, investigar l'ACV dels principals materials de construcció emprats en l'àmbit de
Catalunya. Des del seu origen, transport al lloc d'ús, utilització en obra, i etapa de fi d'ús, amb possibilitat de reciclatge,
reutilització o abocament controlat. El treball es presentarà breument a classe el darrer dia del mòdul de Materials de construcció.

Dedicació: 21h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 15h

Gestió de l'aigua en l'edifici

Descripció:
Anàlisi crítica de la situació actual del consum d'aigua en l'edificació en relació a les condicions de la sostenibilitat. Alternatives i
estratègies dirigides cap a la sostenibilitat.

Activitats vinculades:
Treball pràctic 3: en grups de 3-4 persones, analitzar els consums d'aigua setmanals/mensuals/anuals de la residència habitual
dels membres de l'equip. Anàlisi comparatiu i proposta de mesures d'estalvi.

Dedicació: 21h
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 15h

Energia i emissions de CO2

Descripció:
Anàlisi crítica de la situació actual pel que fa al consum d'energia i generació d'emissions de CO2 associats a l'ús dels edificis en
relació a les condicions de la sostenibilitat. Alternatives i estratègies dirigides cap a la sostenibilitat.

Dedicació: 15h 30m
Grup gran/Teoria: 4h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 8h
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Bioclimatisme i confort interior

Descripció:
Confort tèrmic, lumínic i acústic en l'edifici. Salubritat en l'edifici, detecció i control de compostos volàtils. Síndrome de l'edifici
malalt. Arquitectura bioclimàtica, estratègies de ventilació i il·luminació natural, balanç energètic en l'edifici. Eines pel càlcul de la
demanda energètica en els edificis.

Dedicació: 17h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 8h

L'entorn de l'edifici i la sostenibilitat

Descripció:
Anàlisi de la influència de l'entorn de l'edifici sobre la seva sostenibilitat. Accessibilitat de l'edifici per persones amb
minusvalidesa. Integració de l'edifici dintre del tramat urbà. Proximitat al transport públic.

Dedicació: 3h 30m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 2h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

NF=0,2*NT1+0,2*NT2+0,15*NT3+0,1*NAC+0,35*NEF
NF: Nota Final
NT1: Nota Treball 1
NT2: Nota Treball 2
NT2: Nota Treball 3
NAC: Nota avaluació continuada
NEF: Nota examen final

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Hi haurà una prova escrita de control de coneixements, que consistirà en un examen dels conceptes teòrics bàsics. L'alumnat no
podrà disposar de cap material de suport durant aquesta prova.
Els treballs pràctics es realitzaran en grups reduïts (3-4 persones) i es presentaran de manera oral davant de tota la classe. Durant
l'exposició els membres del grup hauran de participar de manera equitativa i respondre a les possibles preguntes plantejades pel
professorat.

RECURSOS

Altres recursos:
Apunts de l'assignatura


