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METODOLOGIES DOCENTS

Els continguts de l'assignatura es desenvolupen en les classes descrites al programa de l’assignatura, en les quals els estudiants faran
diversos treballs pràctics durant el curs vinculats al programa de continguts de l'assignatura.
A la  part  inicial  del  curs,  els  estudiants  desenvoluparan diversos anàlisis  crítics  d’edificis  escollits  d’una llista  proposada pels
professors. Els exercicis d'anàlisi crític seguiran els criteris i mètode explicats a les sessions prèvies. La tecnologia es tractarà de
manera integrada, en sí mateixa i amb el projecte.
A la part final del curs, els estudiants aprofundiran en l’estudi de temes tecnològics vinculats al Projecte Fi de Màster, que tenen
relació amb els coneixements adquirits al llarg del curs.
Hi haurà sessions d'exposició pública dels treballs realitzats en cadascun dels semestres.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu principal és que els estudiants en finalitzar l'assignatura siguin aptes per concebre, calcular, dissenyar i integrar a edificis i
conjunts urbans i executar:
- estructures d'edificació
- sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada
- sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda
- instal·lacions de subministrament i evacuació d'aigües, calefacció, climatització

Així mateix, aptes per:
- la concepció, la pràctica i el desenvolupament de projectes bàsics i d'execució, croquis i avantprojectes
- la concepció, la pràctica i el desenvolupament de direcció d'obres
- intervenir en, conservar restaurar i rehabilitar el patrimoni construït
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 36,0 18.00

Hores grup petit 36,0 18.00

Hores aprenentatge autònom 128,0 64.00

Dedicació total: 200 h

CONTINGUTS

Programa

Descripció:
El disseny, càlcul, integració en edificis i conjunts urbans i execució de:
- sistemes de divisió interior, fusteria, escales i altra obra acabada
- sistemes de tancament, coberta i altra obra gruixuda
- estructures d'edificació
- instal·lacions de subministrament i evacuació d'aigües, calefacció, climatització, il·luminació i condicionament acústic

Sistemes de control i disseny del model tecnològic de la construcció.

Dedicació: 200h
Grup gran/Teoria: 36h
Grup petit/Laboratori: 36h
Aprenentatge autònom: 128h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

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. Es considerarà la qualitat dels treballs dels
estudiants i la seva participació activa en les classes pràctiques. Cadascun dels treballs realitzats durant el curs tindrà un valor
ponderat a la nota final d'avaluació continuada.

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). En aquest
cas, quan l’avaluació conjunta dels treballs no és positiva, l’estudiant farà una prova complementària. La nota final serà el resultat de
la prova final.

Avaluació continuada telemàtica
En les situacions de docència online, l’avaluació continuada es produirà de manera sincrònica i asincrònica, pels mitjans que estableixi
la Universitat i el Centre, amb un registre periòdic de l’activitat acadèmica mitjançant entregues, fòrums, qüestionaris o qualsevol
altre mitjà que faciliti la plataforma Atenea, o les eines alternatives que siguin proporcionades al professorat. En les situacions en les
quals aquesta docència telemàtica es produeixi amb la docència presencial ja iniciada, o per qüestions d’ordre extraacadèmic, les
alteracions de les ponderacions o sistemes de control regular de la docència seran comunicats detalladament a tots els estudiants a la
Atenea de cada assignatura.

Avaluació final telemàtica
Si l’avaluació continuada telemàtica no és positiva, es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de
caràcter global en format telemàtic que s’estableixi d’acord amb el criteri del professorat responsable i els mitjans i eines TIC que
proporcioni la Universitat o el Centre.

Les mesures d'adaptació a la docència no presencial s'implementaran atenent als criteris de seguretat TIC i protecció de dades
personals per tal de garantir el compliment de la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD i LOPDGDD)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Els treballs pràctics realitzats durant el curs es lliuraran en format presentació per Atenea i es presentaran en públic.
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