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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. 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 petit 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

títol català

Descripció:
Principis del confort ambiental a l'arquitectura. Paràmetres i factors de confort. Les condicions de l'aire, psicrometria. La radiació i
les seves repercussions tèrmiques i lumíniques. Les condicions interiors en relació al tipus constructiu. El moviment de l'aire i el
confort tèrmic. Els acabats interiors i les repercussions ambientals.
Els sistemes de control i la incidència en el confort.

Objectius específics:
Perfeccionar les bases de coneixement necessàries per avaluar el confort ambiental als espais arquitectònics, incloent aspectes
lumínics, acústics i climàtics de forma conjunta. Es tracta d'integrar en un únic cos de doctrina camps científics normalment
desconnectats, obtenint un sistema global de coneixement i de valoració de l'espai energètic en els edificis i en altres espais
arquitectònics i urbanístics. Alhora es tracta de considerar la relació entre sensació i percepció ambiental, obrint el camí cap a la
consideració estètica dels fenòmens energètics a l'arquitectura.

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

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
SE02 Presentacions orals 30
SE08 Valoració de treballs presentats 50
SE09 Exercicis pràctics individuals 20

Avaluació continua pels treballs realitzats al llarg del curs, resultant la nota final de considerar un 50% pels treballs de curs, un 20%
pel treball final y un 30% per la capacitat i millora en la comunicació científica.

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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