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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. FE-11 Capacitat per a elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar la seva implantació en l'edifici

Transversals:
2. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar
solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

METODOLOGIES DOCENTS

Les hores d'aprenentatge dirigit consisteixen en:
- Classes teòriques (grup gran) en les què el  professorat fa una exposició per introduir els objectius d'aprenentatge generals
relacionats amb els conceptes bàsics de la matèria. També promou la implicació de l'estudiantat en el seu aprenentatge, intercalant
preguntes i/o exercicis pràctics, motivant una participació activa a l'aula. S'utilitza material de suport que està disponible per a
l'estudiantat mitjançant ATENEA: programació del curs, presentacions en PDF dels arxius PowerPoint projectats a classe i bibliografia
recomanada.
- Classes pràctiques (grup mitjà) en les què l'estudiantat treballa en grups d'entre 3 i 5 membres mitjançant la resolució d'exercicis
relacionats amb els objectius específics d'aprenentatge de cadascun dels continguts de l'assignatura. En aquests treballs s'aplica la
competència transversal de Sostenibilitat i Compromís Social mitjançant la incorporació d'aquests conceptes en la seva temàtica.
- L'aprenentatge autònom es limita a assimilar i interioritzar els temes de les classes teòriques i a les lectures recomanades, així com
a la recerca i l'ús dels aplicatius informàtics relacionats amb el manteniment i la seva gestió.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura, l'estudiantat ha de ser capaç de:
- Interpretar i analitzar el cicle de vida dels elements i dels diferents subsistemes constructius que conformen els edificis.
- Identificar i interpretar la legislació relacionada amb els àmbits del manteniment.
- Analitzar i deduir/distingir les tipologies d'intervenció més adequades per a la conservació del patrimoni immobiliari de nova planta
des de les fases de disseny/projecte i el construït.
- Desenvolupar manuals d'ús, programar plans de manteniment i gestionar la seva implantació en un edifici.
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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

CONTINGUTS

BLOC 1: CONSERVACIÓ

Descripció:
En aquest bloc es treballa:
· Estratègies de Conservació: introducció a la conservació d'edificis; aportacions del CTE a la conservació; aplicació de criteris de
sostenibilitat.
· Estudi del Cicle de Vida de l'Immoble: etapes del cicle de vida; conceptes de cost del cicle de vida, vida útil i substitucions;
metodologia per estimar la vida útil (ESL) i els valors de referència (RSL); definició i aplicació dels factors modificadors.
· Disponibilitat del Producte Edifici: conceptes de durabilitat, fiabilitat, mantenibilitat i disponibilitat; identificació dels principals
agents de degradació; concepte de fallada i anàlisi de les seves conseqüències (avaria); evolució de la taxa de fallada al llarg del
temps.

Objectius específics:
Prendre consciència de la necessitat de la conservació dels edificis.
Identificar i interpretar la legislació relacionada amb els àmbits de la conservació i el seu manteniment.
Classificar els espais d'un edifici en funció del seu ús.
Identificar, analitzar i deduir/distingir les tipologies d'intervenció més adequades per a la conservació del patrimoni immobiliari de
nova planta, des de les fases de disseny/projecte, i del construït.
Identificar els elements crítics d'un edifici des del punt de vista de la durabilitat i la fiabilitat.
Identificar les amenaces que afavoreixen la degradació dels edifici.
Interpretar i analitzar el cicle de vida dels elements i dels diferents subsistemes constructius que conformen els edificis.
Calcular la vida útil estimada dels elements que composen un edifici i el número de cops que s'hauran de substituir al llarg del
temps.

Activitats vinculades:
Classes d'explicació teòrica.
Avaluació parcial. Prova parcial individual d'avaluació contínua (blocs 1).
Avaluació final. Prova final individual d'avaluació contínua (blocs 1, 2).
Pràctiques. Proves per grups (bloc 1).

Competències relacionades:
02 SCS N3. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en
aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

Dedicació: 68h 30m
Grup gran/Teoria: 9h
Grup mitjà/Pràctiques: 18h
Aprenentatge autònom: 41h 30m
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BLOC 2: MANTENIMENT

Descripció:
En aquest bloc es treballa:
· Estratègies de Manteniment: introducció al manteniment d'edificis, tipologies i activitats; aportacions del CTE al manteniment;
aplicació de criteris de mantenibilitat.
· Disseny del Pla de Manteniment: conceptes de Llibre de l'Edifici i Pla de Manteniment; estructura del Llibre de l'Edifici;
documents per a l'Ús i Manteniment; elaboració del Pla de Manteniment i eines per al seu desenvolupament.
· Gestió del Manteniment: introducció als Sistemes d'Informació; concepte de GMAO / CMMS i estructura modular; gestió
operativa i supervisió del servei de manteniment; dades d'antecedents; exemples de GMAO i d'altres eines de gestió; integració
BIM; models de gestió.

Objectius específics:
Identificar les tipologies de manteniment aplicables a l'edifici i les seves activitats relacionades.
Desenvolupar manuals d'ús, programar plans de manteniment i gestionar la seva implantació en un edifici.
Crear i avaluar ordres de treball en el seguiment d'un pla de manteniment.

Activitats vinculades:
Classes d'explicació teòrica.
Avaluació final. Prova final individual d'avaluació contínua (blocs 1 i 2).
Pràctiques. Proves per grups (bloc 2).

Competències relacionades:
FE-11. FE-11 Capacitat per a elaborar manuals i plans de manteniment i gestionar la seva implantació en l'edifici
02 SCS N3. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en
aplicar solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.

Dedicació: 43h
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 12h
Aprenentatge autònom: 25h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:
Qf (100%) = QAP (20%) + Qpr (40%) + QAF (40%)
Essent:
Qf: qualificació final (100%)
QAP: qualificació de l'avaluació parcial (20%)
Qpr: qualificació de les pràctiques (40%)
QAF: qualificació de l'avaluació final (40%)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Avaluació  continuada: Si  no es realitza alguna de les  activitats  formatives,  aquesta es considerarà com a no puntuada i  no
recuperable.
Per poder optar a la revaluació l’estudiant ha d’haver estat avaluat de l’assignatura com a suspès (S) amb una nota mínima de 3,5.
En cap cas es permetrà presentar-se a la revaluació a un estudiant o una estudiant que ha aprovat l’assignatura per pujar nota o que
hagi estat avaluat o avaluada com a No presentat (NP). Així mateix, la nota màxima que es podrà obtenir a la revaluació serà
d’aprovat (5).
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