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PROFESSORAT

Professorat responsable: HELENA COCH ROURA

Altres: Primer quadrimestre:
HELENA COCH ROURA - AEMA1

METODOLOGIES DOCENTS

Mètode expositiu / lliçó magistral
Estudi de casos
Aprenentatge basat en projectes
Classe expositiva participativa
Treball autònom
Tutoria

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. És apte per avaluar l'arquitectura i les estructures urbanes des del punt de vista energètic
2. És capaç de valorar mediambientalment projectes d'arquitectura o urbanístics
3. Aprofundirà sobre coneixements referits als fenòmens climàtics, lumínics i acústics existents en els espais arquitectònics i la seva
influència sobre la percepció i el confort humà

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup petit 30,0 24.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

títol català

Descripció:
Principis bàsics. Física del so. Caracterització. Unitats físiques (I, p, f...)
Fisiologia del so: Sistema fisiològic perceptivo Weber-Fechner
Audiograma de l'oïda. Unitats pràctiques: dB, dBA, dB SPL, dB PWL , NC.
Psicologia del so: Concepte de soroll. Confort psicològic
Avaluació del so: Nivells típics de pressió sonora. Emmascarament del so i bandes crítiques.
Comportament a l'espai. Repartiment: reflexió, transmissió, propagació, absorció, ressonància, etc.
Difusió: difusors policilíndrics, QRD, MLS. Comportament en el límit: Difracció
Barreres acústiques. Aïllament al soroll aeri i d'impacte (llei de masses, R, D, efecte de coincidència).
Sistemes de protecció al soroll. Recintes oberts: Espais exteriors: places, carrers, patis, Recintes tancats: Locals, forma i
geometria del so.
Fenòmens acústics als recintes: Eco. Reverberació, Distribució i direccionalitat, Modelització: Acústica geomètrica, Acústica
estadística, Acústica ondulatòria. Sistemes generals de condicionament acústic interior. Mitjans naturals: Sistemes de reflexió
controlada. Sistemes geomètrics i canvis de volum. Control de resposta de la sala. Mitjans artificials: Sistemes electroacústics.
Amplificadors i reproductors. Disseny de la sonorització d'un local. Programes d'ordinador: simulació mesures correctores
(auralització).

Objectius específics:
Es tracten acústicament les relacions que hi ha entre l'arquitectura i el so, considerat com a element de disseny dels espais
interiors i exteriors dels edificis. S'estudia des de la seva forma energètica fins als requeriments de l'espai sonor. Es tracta
d'establir en l'espai i el temps els caràcters acústics de l'arquitectura amb relació al disseny d'edificis urbanístics i paisatgístics, i
les eines acústiques necessàries per fer-ho.

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 30h
Aprenentatge autònom: 80h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
SE04 Proves i informes de treballs experimentals 30
SE09 Exercicis pràctics individuals 70

Avaluació continua al llarg del curs en successius actes d'avaluació:
Treball de CAMP, en equip, (30 %).
Treball de PROPOSTA, individual (solucions constructives), tutoritzat i assistit a classe (70 %).

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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