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PROFESSORAT

Professorat responsable: ISIDRO NAVARRO DELGADO

Altres: Segon quadrimestre:
JUAN MANUEL CORSO SARMIENTO - T2
ISIDRO NAVARRO DELGADO - T2

METODOLOGIES DOCENTS

Activitats presencials Grup Hores/semestre
Lliçó magistral Grup (20/40) 10
Exposició oral Grup (20/40) 5
Seminari/Taller Grup (20/40) 15

Activitats no presencials
Treball autònom 95 hores/semestre

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura té com a objectiu aprofundir en el coneixement de les tecnologies BIM (Building Information Modeling).

- Aconseguir les aptituds necessàries per a poder gestionar de forma integrada la documentació d'un projecte de disseny d'una
edificació.
- Saber coordinar els diferents agents implicats en el procés edificatiu, i la seva gestió.
- Tenir la capacitat de combinar amb diferents eines especialitzades l'anàlisi de la informació i el tractament de dades.
- Adquirir els coneixements necessaris per poder integrar dissenys propis en les estructures paramètriques del BIM.
- Adquirir aptituds per a la coordinació d'equips entorn a un treball comú.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 15,0 12.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 95,0 76.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

Programa

Descripció:
Utilització de models gràfics per al control del procés constructiu.

- Eines actuals per al control de l'edificació. Prefabricació digital i industrialització del procés constructiu.
- Integració d'elements de disseny en estructures paramètriques.
- Treball amb components paramètrics.
- Aplicacions sobre la coordinació de treballs en diferents equips.

Disseny orientat a la producció digital (CAD CAM).

- Arxius d'utilització en processos de fabricació digital.
- Determinació de sistemes per a diferents opcions de generació de models i prototips. Sistemes làser i d'impressió 3D.

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 15h
Aprenentatge autònom: 95h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Proves de resposta llarga 100%
Treballs i exercicis individuals o en equip 70%
Avaluació de projectes 30%

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).

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)
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

L'avaluació continuada serà sobre la base de la resolució d'exercicis plantejats en classe sobre el projecte que s'estigui desenvolupant
en el Màster.

Els exercicis podran ser de caràcter personal o en equip.

S'avaluarà la utilització de les metodologies exposades a les classes emprades en el desenvolupament del projecte.

L'avaluació final es farà amb una prova personal del coneixement i aplicació de les metodologies desenvolupades en el curs.
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