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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 profesisonal de la tecnologia arquitectònica avançada
2. Aprofundirà sobre coneixements referits a la innovació tecnològica, en particular en la construcció eficiente energéticamente, 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 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:
A partir del concepte de consum quasi nul, al qual fan referència les directrius europees, s'abordaran els
requisits mínims d'eficiència energètica dels edificis i dels seus elements, de tal manera que aconsegueixin l'equilibri òptim entre
inversions i costos energètics estalviats al llarg del cicle de vida dels edificis.
És a dir, a partir de l'ús racional de l'energia necessària per la utilització dels edificis, reduir a límits sostenibles el seu consum, al
mateix temps que s'aconsegueix que una part d'aquest consum procedeixi de fonts renovables, tot això com a conseqüència
d'haver establert i avaluat les característiques del seu projecte, construcció, ús i manteniment.
Per això es considerarà tant l'embolcall de l'edifici com les seves instal·lacions tècniques (equips destinats a ventilació, calefacció,
refrigeració, escalfament d'aigua, il·luminació i altres components mecànics consumidors d'energia), sense oblidar els sistemes de
control i regulació d'ambdós.

Objectius específics:
- Conèixer les eines que actualment exigeix la normativa espanyola per la certificació energètica dels edificis nous i dels edificis
existents.

- Fer un repàs crític al funcionament dels programes de certificació disponibles, amb els seus procediments i trucs d'utilització,
així com també sobre els modes de presentació i anàlisi dels resultats que aporten.

- Comprovar com les estratègies de millora en el comportament energètic dels edificis queden reflectides i en quina mesura, en
els programes de certificació existents.

- Disposar d'un receptari d'estratègies destinades a aconseguir edificis de despesa zero, mitjançant l'aplicació conjunta de mitjans
passius, actius i de control, optimitzats; a complementar amb sistemes basats en energies renovables.

Dedicació: 125h
Grup gran/Teoria: 8h 20m
Grup petit/Laboratori: 36h 40m
Aprenentatge autònom: 80h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Treballs i informes 50
Evaluación de proyectos 50

Es realitzarà una avaluació continuada

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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RECURSOS

Altres recursos:
Especificacions tècniques requerides a l'equip:

Windows XP o posterior
Processador Intel® Centrino o equivalent
1,5GB RAM, preferible 2 GB
Pantalla gràfica de 1280x768
Suficient espai lliure en el disc dur per a instal·lar l'aplicació


