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Guia docent
310402 - 310402 - Instal·lacions Avançades

Última modificació: 02/06/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Unitat que imparteix: 724 - MMT - Departament de Màquines i Motors Tèrmics.

753 - TA - Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.

Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN CONSTRUCCIÓ AVANÇADA EN L'EDIFICACIÓ (Pla 2014). (Assignatura
obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Ruiz Mansilla, Rafael

Altres: Fernández García-Escudero, Luís
Ribé Torijano, Òscar
Ruiz Mansilla, Rafael

REQUISITS

No s'exigeixen prerequisits addicionals als dels graus d'accés

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
6. CE4 - Dissenyar i gestionar instal · lacions, la seva eficiència, els seus costos i el seu manteniment.
7. CE12 - Introduir millores tècniques i / o de gestió en els diferents àmbits del sector de l'edificació.

Genèriques:
9. CG1 - Dotar l'estudiant de la capacitat per aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes complexos en qualsevol
sector de l'edificació .
8. CG4 - Desenvolupar i/o aplicar idees amb originalitat en un context d'investigació, identificant i formulant hipòtesis o idees
innovadores i sotmetent-les a prova d'objectivitat, coherència i viabilitat .

Transversals:
10. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant tasques de
direcció  amb la  finalitat  de contribuir  a  desenvolupar  projectes  amb pragmatisme i  sentit  de la  responsabilitat,  tot  assumint
compromisos considerant els recursos disponibles.
11.  ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar  l'adquisició,  l'estructuració,  l'anàlisi  i  la  visualització  de dades i
informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.



Data: 12/02/2023 Pàgina: 2 / 4

Bàsiques:
2. CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aportin una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació
d'idees, sovint en un context d'investigació.

3. CB7 - Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seva capacitat de resolució de problemes en entorns nous
o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d'estudi.

4. CB8 - Que els estudiants siguin capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una
informació que, sent incompleta o limitada, inclogui reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels
seus coneixements i judicis.
5. CB9 - Que els estudiants sàpiguen comunicar les seves conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics
especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

1. CB10 - Que els estudiants tinguin les habilitats d'aprenentatge que els permetin continuar estudiant d'una manera que haurà de
ser en gran mesura autodirigida o autònoma .

METODOLOGIES DOCENTS

MD1 Classe expositiva participativa
MD2 Classe magistral
MD4 Tutories i consultes
MD5 Orientació de treballs i pràctiques autònomes
MD6 Proves

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Resultats de l'aprenentatge:
- Coneixement global de les instal · lacions en edificis, ja siguin d'habitatges, com comercials, esportius, hotelers, etc
- Capacitat per poder dissenyar els tipus d'instal lació més adequats en funció del seu ús i de la seva capacitat d'estalvi energètic.
- Poder desenvolupar avantprojectes de instal · lacions, amb pre-dimensionat i valoració de les mateixes.
- Poder dirigir treballs d'implantació d'instal · lacions en edificis de nova planta, així com en rehabilitació i adequació a normes,
d'Edificis existents.
- Ser capaç d'elaborar plans de gestió de manteniment d'instal · lacions - Coneixement global de les instal · lacions en edificis, ja
siguin d'habitatges, com comercials, esportius, hotelers, etc
- Capacitat per poder dissenyar els tipus d'instal lació més adequats en funció del seu ús i de la seva capacitat d'estalvi energètic.
- Poder desenvolupar avantprojectes de instal · lacions, amb pre-dimensionat i valoració de les mateixes.
- Poder dirigir treballs d'implantació d'instal · lacions en edificis de nova planta, així com en rehabilitació i adequació a normes,
d'edificis existents.
- Ser capaç d'elaborar plans de gestió de manteniment d'instal · lacions

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 5,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 72.00

Hores grup petit 5,0 4.00

Hores activitats dirigides 7,5 6.00

Hores grup gran 17,5 14.00

Dedicació total: 125 h
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CONTINGUTS

1. Tipologia d'instal·lacions, en funció de l'ús de l'edifici

Descripció:
Es classificaran els diferents tipus d'instal·lacions en funció de les exigències d'ús de l'edifici, com la seva fiabilitat de
funcionament, espai disponible, etc. així com també en funció de l'estalvi i eficiència energètica de les mateixes.

Dedicació: 2h
Grup gran/Teoria: 2h

2. Sistemes avançats de climatització

Descripció:
L'objectiu d'aquest tema és conèixer els principals aspectes relacionats amb la climatització d'un edifici. Conèixer quines són les
tecnologies en generació de calor i fred, així com en distribució d'aire i aigua. Conèixer els paràmetres bàsics que s'han de tenir
en compte en una instal·lació de climatització per tal que sigui eficient energèticament.

Dedicació: 8h
Grup gran/Teoria: 8h

3. Sistemes avançats d'il·luminació exterior i interior

Descripció:
Conèixer les tipologies de lluminàries en funció de la seva eficiència energètica, el càlcul del valor d'eficiència energètica de la
instal·lació i els sistemes de control i regulació.

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

4. Tecnologies baixes en carbono o carbono cero

Descripció:
L'objectiu d'aquest tema és conèixer les possibilitats que ofereixen les noves tecnologies baixes en carbono o carbono cero per a
reduir les emissions associades al consum energètic de l'edifici mitjançant la generació local d'energia per fonts renovables.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h

5. La gestió energètica de l'edifici. BMS (Building Management Systems)

Descripció:
En aquest tema s'explicarà com els Sistemes de Gestió Energètica d'Edificis permeten controlar, monitoritzar i optimitzar els
serveis i sistemes de l'edifici com la ventilació, la producció d'aigua calenta sanitària, la climatització, la il·luminació i la protecció
contra incendis o seguretat.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 6h
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6. Eines per a la Simulació Energètica d'Edificis

Descripció:
Introducció a la simulació energètica. Motors de càlcul per a la simulació energètica: DOE 2.2, Energy+. Eines complertes HAP 4.5
de Carrier, Design Nuilder, TAS de EDSL, IES de IESVE. Simulació CFD.

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

ACTIVITATS

AF1 Pràctiques de laboratori

Dedicació: 20h
Grup gran/Teoria: 20h

AF2 Treballs en grup

Dedicació: 60h
Grup gran/Teoria: 60h

AF4 Problemes / exercicis

Dedicació: 40h
Grup gran/Teoria: 40h

AF8 Proves d'avaluació

Dedicació: 5h
Grup gran/Teoria: 5h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

EV4: Treballs presentats per escrit o de forma oral 100%


