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Mètode expositiu/Lliçó magistral
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Treball autònom
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Estudi de casos
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

1. És capaç de:
- aplicar recursos per l'anàlisi  crític  del  progrés de la tecnologia de l'arquitectura en nous materials,  tècniques i  sistemes de
construcció, i de condicionament ambiental.
- posar en pràctica els nous coneixements en l'àmbit de la recerca i de l'exercici professional de la tecnologia arquitectònica avançada.
2. Aprofundirà sobre coneixements referits a la innovació tecnològica, en particular en la construcció sostenible, en la industrialització
de la construcció, en els sistemes de condicionament ambiental dels edificis, i en les tècniques digitals de disseny i producció material.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Hores grup petit 30,0 24.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

títol català

Descripció:
PRIMERA PART: Característiques tècniques de la construcció industrialitzada

Conceptes, principis i característiques de la construcció industrialitzada
Classificació de les tècniques i dels processos de construcció
Relacions entre sistemes constructius i tipus edificatoris

SEGONA PART: Tècniques i processos de construcció

Muntatge de sistemes industrialitzats de fusta i xapa metàl·lica
Prefabricació de grans components: cimentacions, estructures aporticades, panells i mòduls tridimensionals
Factories mòbils de producció de components a peu d'obra: els grans encofrats

TERCERA PART: Sistemes constructius

De l'obra grosa; en sec i humits
De l'embolcall exterior: lleugers i pesats
De partició interior
De les instal·lacions
De mòduls tridimensionals

Objectius específics:
Les classes de teoria, l'anàlisi de casos, les visites, les discussions i els exercicis que es desenvoluaran a l'aula tenen per objectiu
que l'estudiant exerciti les habilitats tècniques i adquireixi els coneixements necessaris per ser capaç de:

- analitzar críticament casos rellevants d'aplicació i desenvolupament de tècniques i sistemes de la construcció industrialitzada,
- establir les cracterístiques tècniques singulars d'aquest tipus de construcció,
- resoldre els problemes especifics del disseny i projecte dels elements constructius corresponents,
- determinar els processos d'execució i de muntatge derivats d'aquestes tècniques i sistemes de construcció i
- conèixer les relacions tècnic-econòmiques específiques

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

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Presentacions orals 20
Treball pràctic 40
Exposició pública 40
Proves de resposta llarga 100
Total 100 (1) 100

(1) L'avaluació continuada total es corregirà descomptant un punt (sobre 10) per absència.

L'avaluació continuada es basarà en les activitats realitzades a classe, les visites programades, els treballs en grup i individual així
com l'assistència presencial.
Per els alumnes que vulguin millorar l'avaluació continuada total obtinguda, o que no hagin assistit a un mínim del 80% de les
classes, es realitzarà una 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)
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