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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
6. CE1 - Aplicar els coneixements adquirits sobre identificació, caracterització i  desenvolupament de materials de construcció i
sistemes constructius.
7. CE8 - Conèixer i aplicar metodologies i tècniques de rehabilitació i diagnosi del patrimoni edificat.

Genèriques:
8. CG2 - Capacitar per comunicar-se amb eficàcia tant oralment com per escrit .
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 .
10. 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 .

Transversals:
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.

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 .
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METODOLOGIES DOCENTS

Es faran classes teòriques i pràctiques de laboratori
Es realitzaran visites tècniques
Es tutoritzaran els treballs individuals i en grup que es realitzin al llarg de l'assignatura

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Aquesta assignatura té com a objectiu que l'estudiant conegui les principals tècniques que s'utilitzen en la diagnosi de l'estat d'una
edificació, així com les tècniques de caracterització que permeten identificar i/o avaluar les propietats dels materials presents en un
edifici.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 5,0 4.00

Hores grup petit 5,0 4.00

Hores grup gran 15,0 12.00

Hores activitats dirigides 10,0 8.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 72.00

Dedicació total: 125 h

CONTINGUTS

Conceptes generals

Descripció:
En aquest tema es descriurà el mètode científic i els criteris per a l'elecció de tècniques analítiques. S'exposaran les diferències
entre l'anàlisis qualitatiu, semiqualitatiu i quantitatiu, així com entre els assajos destructius, semidestructius i no destructius. Es
tractaran aspectes com el mostreig, la repetitivitat, la sensibilitat, l'exactitut, la precisió i l'error de la mesura.

Activitats vinculades:
Es duran a terme exercicis pràctics on es tractin els aspectes d'aquest tema.

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h
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Tècniques de diagnosi

Descripció:
Es descriuran les eines existents per dur a terme la diagnosi d'un edifici. Es dividiran segons la naturalesa de l'element
constructiu a inspeccionar:

1) Estructures de formigó
2) Estructures de fàbrica
3) Estructures de fusta
4) Forjats
5) Revestiments
6) Sistemes d'instrumentació i monitorització

Activitats vinculades:
- Pràctica de laboratori
- Visita a una obra per poder posar en pràctica algunes de les tècniques tractades a classe

Dedicació: 14h
Grup gran/Teoria: 12h
Activitats dirigides: 2h

Caracterització de materials

Descripció:
S'estudiaran diverses tècniques de caracterització de materials que tenen aplicació en l'estudi de processos patològics i de
degradació de materials de construcció.

Activitats vinculades:
- Visita a una centre on es puguin veure en funcionament algunes de les tècniques de caracterització explicades a classe

Dedicació: 10h
Grup gran/Teoria: 10h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'avaluació de l'assignatura es farà tenint en compte la nota de l'examen final (30%) i dels treballs realitzats al llarg del curs (70%).
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