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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 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:
L'assignatura explora els límits tecnològics actuals dels materials i productes de construcció atenent a l'impacte ambiental que
implica la seva fabricació així com a l'ús que es fa dels mateixos en l'arquitectura. Igualment pretén fer un estudi sobre com els
materials han anat evolucionant al llarg del temps de mode que dificilment podem trobar avui en dia cap material dels anomenats
tradicionals que no hagi estat actualitzat mitjançant la millora de les seves propietats o de les tecnologies específiques de posada
en obra. L'exposició dels diferents temes es farà a partir de la següent classificació de materials i productes:
Biomaterials; fusta serrada, productes transformats de la fusta, residus agrícoles per aïllament tèrmic i acústic.
Biomimicry; com s'obtenen nous materials i usos dels mateixos a partir de seguir els patrons de la naturalesa.
Materials tèrmics; com han evolucionat els materials i productes que resolen eficaçment els reptes energètics.
Materials estructurals; com han evolucionat els materials i producttes que resolen eficaçment els repts estructurals.
Materials translúcids; com han evolucionat el vidre i els materials sintètics transparents i translúcids.
Materials superficials; com han evolucionat els materials i productes que cobreixen superficies: revestiments interiors i exteriors,
amorfes i conformats.

Objectius específics:
A més de les competències bàsiques, generals i transversals que són pròpies del màster, l'assignautra EVOLUCIÓ DELS
MATERIALS I PRODUCTES PER CONSTRUIR es planteja:

Que l'estudiant sigui capaç de seleccionar els materials i productes de construcció per un determinat ús d'una manera coherent i
atenent a criteris d'eficiència, aspecte i sostenibilitat.

Que l'estudiant sigui capaç de concebre nous usos per materials i productes de construcció ja existents.

Que l'estudiant sigui capaç de dissenyar conceptualment nous materials socialment útils perquè representen una millora real de la
qualitat de la construcció o una disminució de l'impacte ambiental que avui provoca el nostre sector. El desenvolupament del nou
material podria iniciar-se en la tesina del màster.

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

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Seguiment de la pràctica 50%
Seguiment i actitud en el curs 25%
Assimilació de conceptes bàsics 25%

La pràctica té assessorament permanent per part del professor, finalment l'estudiant o grup d'estudiants que l'han elaborat, la
presenten públicament i es valora.
El seguiment i actitud de l'estudiant en el curs es valora a partir de l'assistència a classes i actes del curs.
L'assimilació dels conceptes bàsics s'avalua a partir d'un test a final del curs.

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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