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Guia docent
310412 - 310412 - Tecnologies Edificatòries i  Materials de Baix
Impacte Ambiental

Última modificació: 10/10/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Unitat que imparteix: 753 - TA - Departament de Tecnologia de l'Arquitectura.

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

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Bosch González, Montserrat

Altres: Batlle Beltrán, Marta

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
CE8. CE8 - Conèixer i aplicar metodologies i tècniques de rehabilitació i diagnosi del patrimoni edificat.

Genèriques:
CG5. CG5 - Ser capaç d'analitzar, avaluar i sintetitzar, de manera crítica, idees noves i complexes i de promoure, en contextos
acadèmics i professionals, avenços científics, tecnològics, socials o culturals en la societat del coneixement .
CG2. CG2 - Capacitar per comunicar-se amb eficàcia tant oralment com per escrit .
CG3. CG3 - Capacitar i habilitar a l'estudiant en l'ús d'eines pròpies de les activitats de recerca, com poden ser l'anàlisi i tractament
de dades, així com la metodologia i tècniques d'investigació .

CG1. CG1 - Dotar l'estudiant de la capacitat per aplicar els coneixements adquirits en la resolució de problemes complexos en
qualsevol sector de l'edificació .
CG6. CG6 - Obtenir resultats transferibles al sector de l'edificació, mitjançant la investigació aplicada, el desenvolupament tecnològic i
la innovació .

Transversals:
06 URI. 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.
02 SCS. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat  del  benestar;  capacitat  per relacionar el  benestar  amb la globalització i  la  sostenibilitat;  habilitat  per usar de forma
equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
05 TEQ. 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.

METODOLOGIES DOCENTS

MD1 Classe expositiva participativa
MD2 Classe magistral
MD4 Tutories i consultes
MD6 Proves
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Els estudiants aprenen a valorar les tècniques tradicionals des de diversos aspectes relacionats amb la sobirania tecnològica, l'impacte
ambiental, la revalorització del patrimoni cultural, aspectes socials, etc.
Així mateix, s'inicien en la recerca de documentació científica que validi les propostes tecnològiques.
Adquireixen criteris per validar i proposar millores tecnològiques en sistemes constructius de baix impacte ambiental que han de
complir amb els requisits d'habitabilitat actuals, complint amb les normatives pròpies dels diferents llocs on s'implanten.
Validen i avaluen projectes d'arquitectura a partir de tècniques constructives que semblen senzilles però que requereixen de rigor
tècnic i conceptual per a la seva aplicació en situacions diverses: climàtiques, sísmiques, de salubritat, de disponibilitat de materials,
etc.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 5,0 4.00

Hores grup mitjà 5,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 72.00

Hores activitats dirigides 10,0 8.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Conceptes generals

Descripció:
Criteris ambientals en edificació; reconeixement del territori i del clima; impacte de l'edificació en el territori; el patrimoni
construït com a fonament tecnològic; cultura, tradició i tecnologia; energia embeguda i emissions associades; disponibilitat de
recursos

Objectius específics:
Aprendre a buscra informació relacionada amb els continguts; conèixer els paràmetres ambientals que s'utiitzaran durant el curs;
interpretar les tècniques constructives diverses segons els condicionants climàtics, geogràfics i culturals

Activitats vinculades:
Activitat 1. Arquitectura sense arquitectes
Activitat 2. Paràmetres ambientals de l'arquitectura tradicional, Tècniques i materials
Activitat 3. Estratègies passives de confort ambiental

Competències relacionades:
02 SCS. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics
de la societat del benestar; capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; habilitat per usar de forma
equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
06 URI. 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.

Dedicació: 120h
Grup gran/Teoria: 30h
Activitats dirigides: 45h
Aprenentatge autònom: 45h
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Tecnologies de baix impacte ambiental

Descripció:
Tecnologies edificatòries de baix impacte ambiental. Reconeixement i comprensió de sistemes constructius autòctons. Exigències
estructurals, seguretat i estabilitat en escenaris diversos. Compliment de requisits: habitabilitat, salubritat, higiene, confort
tèrmic. Materials de proximitat, recursos disponibles, avaluació ambientals i alternatives. Construcció amb terra; construcció en
base a entramats vegetals; construccions de proximitat. Habitatge modular, autoconstrucció assistida, construcció d'emergència i
projectes de cooperació

Objectius específics:
Aprendre a quantificar mitjançant eines d'avaluació l'impacte ambiental de les tècniques constructives.
Identificar exigències d'habitabilitat i avaluar el compliment
Relacionar tècniques constructives amb exigències i condicions locals
Incorporar noves possibilitats de materials i solucions constructives alternatives
Reconèixer el patrimoni cultural construït

Activitats vinculades:
Activitat 4. Tecnologia en pedra
Activitat 5. Tecnologia en terra crua
Activitat 6. Tecnologia de la ceràmica
Activitat 7. Fusta i entramats vegetals

Dedicació: 15h
Grup gran/Teoria: 10h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 3h

Introducció a la recerca i desenvolupament de projecte

Descripció:
Projectes d'execució en edificació. Caracterització de les propietats dels materials; adaptació dels materials tradicionals a les
noves exigències i requisits normatius; desenvolupament de nous materials. exigències de projecte: estructurals, d'habitabilitat i
de confort. Reinterpretació de tecnologies i alternatives

Activitats vinculades:
Activitat 8. Introducció al projecte
Activitat 9. Projecte
Activitat 10. Compendi

Dedicació: 19h
Grup gran/Teoria: 14h
Activitats dirigides: 2h
Aprenentatge autònom: 3h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Es realitzen activitats relacionades amb el contingut de l'assignatura (70% de la nota) i un document/objecte final de síntesi (30% de
la nota)


