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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 d'acondicionament 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 industrialitació
de la construcció, en els sistemes d'acondicionament 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:
El disseny de l'embolcall reuneix aspectes formals fonamentals en la definició de la imatge de l'edifici alhora que qüestions
fonamentals que condicionen el nivell de confort interior.
Cada cop més els embolcalls integren mecanismes tant actius com passius de gestió de les energies que els converteixen en
artefactes complexos de control ambiental.
En aquest sentit, l'estudi dels embolcalls déu ser integral, es a dir, plantejar tant les qüestions mecànic-constructives com les
energètiques i lògicament totes aquelles vinculades amb l'eficiència en la gestió dels recursos disponibles.
Per una altra part, la complexitat creixent dels sistemes d'embolcall porta a pensar cada cop més en la seva producció en taller
sota rigurosos controls de qualitat limitant els treballs en obra a meres operacions de muntatge.

Temes:
1.- El confort i la sensualitat - condicionats per la gestió dels filtres que permeten controlar l'intercanvi
energètic interior exterior, les relacions visuals, la privacitat,...
2.- La funcionalitat - aspectes pràctics que faciliten la interacció de l'usuari amb l'embolcall
3.- L'equipament - incorporació de mecanismes tant actius com passius amb usos diversos, el més comú el control energètic
4.- La imatge - entendre el paper rellevant dels embolcalls en la definició del caràcter de la ciutat
5.- Les possibilitats que ofereixen les tècniques i sistemes constructius actuals
6.- El processos de fabricació i muntatge i la seva repercussió en els sistemes

Objectius específics:
Dotar l'estudiant de capacitat per abordar el projecte dels embolcalls de l'edifici prenent en consideració tots aquells aspectes que
incideixen en la seva concepció i entenent el seu paper fonamental en la definició dels espais que delimiten.

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

Avaluació continuada (%) Avaluació final (%)
Exposició pública i oral a classe 20
Avaluació continuada 40
Valoració de treballs presentats 40 40
Exercicis pràctics individuals 60

A l'avaluació continuada es valorarà principalment el desenvolupament del treball de curs, la implicació de l'alumne, la seva actitud
crítica i propositiva.
El curs està organitzat al voltant del treball pràctic que guiarà les sessions teòriques per la qual cosa és aquest primer el fil conductor
del curs i el que pren més pes en la nota final.
L'avaluació final afegeix al treball pràctic la valoració d'uns exercicis individuals.

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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