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PROFESSORAT

Professorat responsable: JOAN LLUIS ZAMORA MESTRE

Altres: Segon quadrimestre:
JOAN LLUIS ZAMORA MESTRE - ITA2

CAPACITATS PRÈVIES

Els alumnes que cursin aquesta assignatura han de tenir uns coneixements bàsics en les tècniques de construcció i condicionament de
l'espai interior arquitectònic.

REQUISITS

Aquesta assignatura no té requisits previs de nivell de màster

METODOLOGIES DOCENTS

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

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Ser capaç de:
- aplicar recursos per a 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 investigació i de l'exercici professional de la tecnologia arquitectònica
avançada
- aprofundir 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.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores grup petit 30,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 80,0 64.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

títol català

Descripció:
1. Evolució diacrònica de la tecnologia de l'espai interior arquitectònic, reconeixement de vectors d'evolució.
2. Anàlisi descriptiu de les exigències tècniques avançades que concorren actualment en els paviments i
soleres: reconeixement en edificis reals en explotació.
3. Anàlisi descriptiu de les noves tècniques que s'apliquen actualemnt en paviments i
soleres: reconeixement mitjançant benchmarking.
4. Anàlisi descriptiu dels nous processos de posada en obra que s'apliquen actualment en paviments i soleres: reconeixement en
obres reals.
5. Anàlisi descriptiu de les exigències tècniques avançades que concorren actualment en els paraments i particions interiors:
reconeixement en edificis reals en explitació.
6. Anàlisi descriptiu de les noves tècniques que s'apliquen actualment en paraments i particions interiors: reconeixement
mitjançant benchmarking.
7. Anàlisi descriptiu dels nous processos de posada en obra que s'apliquen actualment en paraments i
particions interiors: reconeixement en obres reals.
8. Anàlisi descriptiu de les exigències tècniques avançades que concorren actualment en els falsos sostres: reconeixement en
edificis reals en explotació.
9. Anàlisi descriptiu de les noves tècniques que s'apliquen actualment en els falsos sostres: reconeixement mitjançant
benchmarking.
10. Anàlisi descriptiu dels nous processos de posada en obra que s'apliquen actualment en els falsos sostres: reconeixement en
obras reals.
11. Detecció d'oportunitats actuals de desenvolpament d'innovació aplicada en espais interiors arquitectònics.
12. Desenvolupament de propostes d'innovació i avaluació comparada de la seva idoneïtat.
13. Elaboració i edició de soports per a la comunicació de propostes d'innovació.
14. Tècniques de presentació de propostes d'innovació davant jurats i públics especialitzats.

Objectius específics:
1. Coneixement avançat de les exigències tècniques, formals i informals, que plantegen actualment els espais interiors de
l'arquitectura.
2. Comprensió dels processos avançats d'execució d'obra propis de la construcció i condicionament de l'espai interior de
l'arquitectura.
3. Comprensió dels fenòmens avançats de comportament i envelliment real dels elements constructius i de condicionament de
l'espai interior de l'arquitectura.
4. Coneixement crític de les noves tecnologies constructives i de condicionament susceptibles de ser aplicades properament en els
projectes de l'espai interior de l'arquitectura.
5. Capacitació per abordar activitats d'innovació tècnica i desenvolupament de producte, aplicades a l'espai interior de
l'arquitectura.

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

Sistema d'avaluació:
Avaluació continua al llarg del curs en successius actes d'avaluació, consistents en :

- TREBALL D'ESTUDI, INDIVIDUAL, en regim COOPERATIU. Cada alumne s'integra en un equip de 3 persones i desenvolupa un dels
tres rols previstos (observació, producte, obra). Aquest rol l'obliga a presentar en públic un treball cada 3 setmanes (la participació
quantitativa d'aquesta avaluació en la valoració final del rendiment és del 75%).

- DESENVOLUPAMENT en EQUIP (3 persones). Cada equip presentarà en públic:

- un llibre o/i
- un material o procés innovador o/i
- els resultats d'una campanya de mesures

(la participació quantitativa d'aquesta avaluació en la valoració final del rendiment és del 25 %)

- L'assistència  a  les  conferències  i  a  les  visites  és  obligatòria  i  es  realitzarà,  sempre que sigui  possible,  dins  de l'horari  de
l'assignatura. (la participació quantitativa d'aquesta avaluació pot ponderar la valoració final del rendiment en un 10 %)

Avaluació continuada
L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o
la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.

Avaluació final
Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en
el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs). Per tal de
superar l'assignatura és imprescindible que l'alumne es presenti a totes les proves d'avaluació.

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)

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Nutsch, W. Manual de construcción: detalles de interiorismo. Barcelona: Gustavo Gili, 2006. ISBN 9788425220586.
- Interior spaces: space, light, materials [en línia]. Munchen; Basel, etc: Detail; Birkhäuser, 2002 [Consulta: 11/05/2020]. Disponible
a: https://doi.org/10.11129/detail.9783034615129 (Accés restringit a usuaris UPC). ISBN 3764366303.
- Kilmer, W. O. Construction drawings and details for interiors: basic skills. New York: John Wiley & Sons, 2003. ISBN 0471109533.
-  Ritter,  A.  Smart  materials:  in  architecture,  interior  architecture  and  design  [en  línia].  Basel:  Birkhaüser,  2007  [Consulta:
1 0 / 0 3 / 2 0 2 2 ] .  D i s p o n i b l e  a :  h t t p s : / / w w w - d e g r u y t e r -
com.recursos.b ib l io teca.upc.edu/document/do i /10.1007/978-3-7643-8227-8/html .  ISBN  9783764373276.

Complementària:
- AENOR Normas de producto.
- Código Técnico de la Edificación. 6ª ed. act. Madrid: Tecnos, 2014. ISBN 9788430961399.

https://doi.org/10.11129/detail.9783034615129
https://www-degruyter-com.recursos.biblioteca.upc.edu/document/doi/10.1007/978-3-7643-8227-8/html
https://www-degruyter-com.recursos.biblioteca.upc.edu/document/doi/10.1007/978-3-7643-8227-8/html


Data: 23/10/2022 Pàgina: 4 / 4

RECURSOS

Enllaç web:
- Intranet Docent. https://atenea.upc.edu/moodle/login/index

https://atenea.upc.edu/moodle/login/index

