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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3. FE-04 Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats emprats a l'edificació, les seves varietats i les
característiques físiques i mecàniques que les defineixen
FE-01. FE-01 Capacitat per a interpretar i elaborar la documentació gràfica d'un projecte, realitzar presa de dades, aixecaments de
plànols i el control geomètric d'unitats d'obra
FE-12. FE-12 Coneixement de l'avaluació de l'impacte mediambiental dels processos d'edificació i demolició, de la sostenibilitat en
l'edificació, i dels procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels edificis

Transversals:
1. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions
formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
2. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar les col·leccions,
els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit temàtic.
01 EIN N1. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 1: Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i
familiaritzar-se amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre problemes
coneguts i generar oportunitats.
02 SCS N1. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 1: Analitzar sistèmicament i críticament la situació global, atenent la
sostenibilitat  de  forma interdisciplinària  així  com el  desenvolupament  humà sostenible,  i  reconèixer  les  implicacions  socials  i
ambientals de l'activitat professional del mateix àmbit.
05 TEQ N1. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.
07 AAT N1. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant amb les
fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.
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METODOLOGIES DOCENTS

Es combinaran els mètodes presencial i autònom. Amb la combinació dels dos mètodes s'han d'aconseguir els nivells de coneixement,
comprensió i aplicació.

En el mètode presencial es farà especial atenció en els aspectes de claredat, precisió i ordre, per part del professorat. Es faran amb la
totalitat  del  grup. El  professor desenvoluparà els temes del  curs a l'aula.  Als estudiants se'ls  haurà avançat la documentació
necessària en PDF a ATENEA per poder seguir millor la classe.

De forma presencial es faran també les pràctiques a l'aula que es resoldran en grups.

Coma auoaprenentatge autònom, l'estudiantat haurà de realitzar una sèrie de pràctiques que haurà de documentar i lliurar a l'espai
ATENEA per a la seva avaluació

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura, l'estudiant o estudianta ha de ser capaç de:

· Determinar el significat dels elements constructius.
· Explicar el procés i les fases de la construcció d'un edifici.
· Relacionar els elements constructius amb els materials òptims per a la seva construcció.
· Definir les propietats dels elements constructius.
· Identificar els diferents sistemes i subsistemes constructius.
· Utilitzar el lèxic de la construcció i la presa de consciencia de la responsabilitat dels tècnics en els temes de sostenibilitat i el
respecte al medi-ambient.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 18,0 16.00

Hores grup gran 27,0 24.00

Hores aprenentatge autònom 67,5 60.00

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS

BLOC I. EDIFICACIÓ I MEDI AMBIENT

Descripció:
En aquest contingut es treballa:
· Introducció a l'assignatura. Introducció als recursos d'informació i funcionament d'Atenea.
· Les necessitats humanes i la relació de l'home amb l'entorn, les necessitats funcionals de l'edifici.
· Característiques generals i tipus d'edificis. Els condicionaments urbanístics.
· Requeriments d'habitabilitat, la necessitat d'un marc normatiu.
· Les necessitats d'infraestructures.
· Els agents encarregats de les fases del procés edificatori.
· Les responsabilitats mediambientals, anàlisi de l'optimització dels recursos naturals i el procés de deconstrucció

Objectius específics:
Assolir els coneixements relacionats amb la teoria impartida.
Adquirir hàbits d'autoaprenentatge i estudi de la materia
Coordinar activitats en grup
Redactat i eició de documents de qualitat universitària

Activitats vinculades:
Es realitzarà d'aquest bloc 1 Activitat dirigida, enunciada via ATENEA, i amb els criteris de correcció establerts. Aquesta activitat
es lliurarà en la data que s'indicarà i s'avaluarà.

Dedicació: 28h 45m
Grup gran/Teoria: 11h 15m
Aprenentatge autònom: 17h 30m

BLOC II. SOTA RASANT

Descripció:
En aquest contingut es treballa en l'anàlisi del procés constructiu dels diferents elements constructius situats sota rasant.
S'analitzen les característiques dels diferents tipus de sòls i les seves propietats. Es farà un anàlisi introductori de les diferents
operacions dels moviments de terres, tipus de maquinària, incidencia de l'esponjament del terreny i una introducció al replanteig
dels edificis.
Es farà una introducció dels diferents tipus de fonaments en l'edificació, la seva classificació en funció del tipus de terreny,
diferents tipologies i la forma de treball.
Es farà una introducció als diferents sistemes de contenció de terres i de les empentes que suporten els murs. S'analitzaran
diferents solucions constructives i la forma de treball dels murs.

Activitats vinculades:
Es realitzarà daquest bloc 1 Activitat dirigida, enunciada via ATENEA, i amb els criteris de correcció establerts. Aquesta activitat
es lliurarà a la data que s'indicarà i s'avaluarà.

Dedicació: 28h 45m
Grup gran/Teoria: 11h 15m
Aprenentatge autònom: 17h 30m
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BLOC III. ESTRUCTURES

Descripció:
En aquest contingut es treballa en l'anàlisi del procés constructiu dels diferents sistemes estructurals de l'edificació. Es farà de
manera introductoria per tal d'adquirir vocabulari i poder entendre com funcionen els diferents sistemes estructurals.
S'analizará la fàbrica de maó, les diferents tipologies, la importància de la llei de trava i la seva relació amb els sostres.
S'estudiaran les bigues i pilars, diferents materials, el seu comportament en front les accions i s'analitzaran alguns exemples.
Es farà una introducció als diferents tipus de sostres en funció dels seus components (acer, fusta, formigó) i la forma de treball
(unidireccional o bidireccional). S'analitzaran alguns exemples diferenciats Es farà una introducció de les escales, formes, diseny,
sistema constructiu i normmativa d'aplicació.

Activitats vinculades:
Es realitzarà d'aquest bloc 1 Activitat dirigida, enunciada via ATENEA, i amb els criteris de correcció establerts. Aquesta activitat
es lliurarà en la data que s'indicarà i s'avaluarà.

Dedicació: 28h 45m
Grup gran/Teoria: 11h 15m
Aprenentatge autònom: 17h 30m

BLOC IV. TANCAMENTS I ACABATS

Descripció:
En aquest contingut es treballa en l'anàlisi del procés constructiu dels tancaments i acabats dels edificis. S'estudiarà el concepte
d'envolvents i les diferents tipologies constructives tant pel que fa a les façanes com a les cobertes. De les façanes s'analitzarà el
seu comportament higrotèrmic en funció de la solució emprada i de les cobertes s'analitzarán les diferents tipologies.
S'estudiaran les diferents solucions de particions interiors, la seva funció i característiques de les diferents tipologies.
S'estudiarà la necessitat dels acabats, els diferents tipus de materials a emprar i les tècniques més habituals.

Activitats vinculades:
Es realitzarà d'aquest bloc 1 Activitat dirigida, enunciada via ATENEA, i amb els criteris de correcció establerts. Aquesta activitat
es lliurarà en la data que s'indicarà i s'avaluarà.

Dedicació: 28h 45m
Grup gran/Teoria: 11h 15m
Aprenentatge autònom: 17h 30m

ACTIVITATS

Activitats

Descripció:
Es realitzarán 4 activitats, definides a principi de curs, que relacionen els continguts teòrics amb l'aprenentatge aplicat: es
generarà documentació gràfica o escrita.

Objectius específics:
Consolidar els coneixements adquirits en les classes teòriques
Conèixer i usar adequadament el lèxic de la construcció
Reconèixer sistemes edificatoris en el parc construït

Material:
Estarà especificat en els enunciats publicats a ATENEA

Lliurament:
En la Data Publicada a ATENEA.

Dedicació: 45h
Activitats dirigides: 45h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

AVALUACIÓ CONTINUADA. Durant els períodes previstos per a exàmens al calendari escolar es faran dos exàmens parcials.
El primer examen suposa el 35% del total, el segon el 40 %, i les activitats un 25%
NOTA FINAL = Examen 1 35% + Examen 2 40 % + ACT 25 % . Aprovat nota 5 o superior.

RE-AVALUACIÓ. Les probes de re-avaluació es faran, en les dates designades pel centre. Es recorda que, per accedir a la re-
avaluació, la nota obtinguda de l'Avaluació Continuada ha de ser igual o superior a 3,50.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats d'avaluació contínua, es considerarà com a no puntuada.
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