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Informació general de l'assignatura

Denominació INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I DE CLIMATITZACIÓ
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6

Crèdits teòrics 2.5

Crèdits pràctics 3.5

Departament/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.
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Cristian Solé Cutrona 
Josep Eras Vila

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat de competències.

Competències

Competències bàsiques de la titulació

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 de recerca.
Saber aplicar els coneixements adquirits i tenir capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc
coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinars) relacionats amb la seva àrea d'estudi.
Posseir les habilitats d'aprenentatge que els hi permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser
en gran manera autodirigida o autònoma.

Competències generals de la titulació

Capacitat de planificació i organització del treball personal.
Capacitat de considerar el context socioeconòmic així com els criteris de sostenibilitat en les solucions
d'enginyeria.
Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no
especialitzat.
Capacitat de concebre, dissenyar i implementar projectes i/o aportar solucions noves, utilitzant eines
pròpies de l'enginyeria.
Tenir coneixements adequats dels aspectes científics i tecnològics de: mètodes matemàtics, analítics i
numèrics en l'enginyeria, enginyeria elèctrica, enginyeria energètica, enginyeria química, enginyeria
mecànica, mecànica de mitjans continus, electrònica industrial, automàtica, fabricació, materials, mètodes
quantitatius de gestió, informàtica industrial, urbanisme, infraestructures, etc.
Projectar, calcular i dissenyar productes, processos, instal·lacions i plantes.
Realitzar recerca, desenvolupament i innovació en productes, processos i mètodes.
Gestionar tècnica i econòmicament projectes, instal·lacions, plantes, empreses i centres tecnològics.

Competències específiques de la titulació

Coneixements i capacitats per projectar i dissenyar instal·lacions elèctriques i de fluids, il·luminació,
climatització i ventilació, estalvi i eficiència energètica, acústica, comunicacions, domòtica i edificis
intel·ligents i instal·lacions de Seguretat.

Competències transversals de la titulació

Tenir una correcta expressió oral i escrita.
Dominar una llengua estrangera

Continguts fonamentals de l'assignatura

Tema 1. Climatització

Tema 2. Subministrament d'aigua

Tema 3. Sanejament

Tema 4. Contra-incendis

Tema 5. Electricitat
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Tema 6. ICT

Eixos metodològics de l'assignatura

Els eixos metodològics de l'assignatura es dividiran en:
1.-Sessions teòriques magistrals on el professor exposarà continguts teòrics necessaris per a l'adquisició de
coneixement i per al correcte desenvolupament de les sessions pràctiques.
2.-Sessions problemes on el professor farà alguns exemples però on els alumnes prendran part activa del seu
procés d'aprenentatge treballant en grups petits o individualment.
3.-Sessions pràctiques al laboratori on els alumnes treballaran en grup en pràctiques relacionades amb la temàtica
desenvolupada a les sessions teòriques.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Dates

(setmanes)
Descripció

Activitat

Presencial

1
Presentació de l'assignatura

Presentació del treball a realitzar
TEMA 1-Climatitzacio

Lliço magistral

2 TEMA 1-Climatitzacio
Lliço magistral

Aprenentatge basat en problemes

3
TEMA 1-Climatitzacio

TEMA 1-Cype
Aprenentatge basat en problemes

Practiques a l'aula

4
TEMA 1-Climatitzacio

TEMA 1-Cype
Aprenentatge basat en problemes

Practiques a l'aula

5
TEMA 2-Subministrament aigua

TEMA 2-Cype
Lliço magistral

Practiques a l'aula

6
TEMA 2-Subministrament aigua

TEMA 2-Cype
Aprenentatge basat en problemes

Practiques a l'aula

7
TEMA 2-Subministrament aigua

TEMA 3-Sanejament
Aprenentatge basat en problemes

Lliço magistral 

 8
TEMA 3-Sanejament

TEMA 3-Cype
Aprenentatge basat en problemes

Practiques a l'aula

9 Primer període d'avaluació Avaluació

10
Tema 4-Incendis

TEMA 4-Cype
Lliço magistral

Practiques a l'aula

11 TEMA 5-Instalacions elèctriques
Lliço magistral

Aprenentatge basat en problemes

12
TEMA 5-Instalacions elèctriques

TEMA 5-Cype
Aprenentatge basat en problemes

Practiques a l'aula

13
TEMA 5-Instalacions elèctriques

TEMA 5-Cype
Aprenentatge basat en problemes

Practiques a l'aula

14
Tema 6-ICT

Visita d'instal.lacions
Lliço magistral

Pràctiques externes /visites

15 Visita d'instal.lacions Pràctiques externes /visites

16 Segon període d'avaluació Avaluació
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17 Segon període d'avaluació Avaluació

18 Tutories Tutories

19 Activitats de recuperació Avaluació

Sistema d'avaluació

Activitats d'avaluació. Criteris Dates  %  Observacions

Presentació primera part del treball Setmana 8 17  

Document escrit del treball Setmana 8 8  

Presentació segona part del treball Setmana 16 i 17 20  

Document escrit final del treball Setmana 16 i 17 35  

Informe de les visites Setmana 16 i 17 20  

Presentació del treball
Document escrit final del treball

Setmana  19 80
Per alumnes que no han

superat l' assignatura

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia recomanada

Arizmendi Barnes, Luis Jesús (2003): “Cálculo y Normativa Básica de las Instalaciones en los edificios”.
Tomo I y II. Editorial EUNSA.

Huidobro, José M. Manual de Telecomunicaciones. Ed. Ra-Ma

Lagunas Marqués, Ángel – Instalaciones eléctricas de baja tensión en edificios de viviendas- Ed.Paraninfo –
Madrid – 2003

Martín, F.lNSTALACIONES ELÉCTRICAS. Fundación Escuela de la Edificación.

Vázquez Moreno, Javier. Herranz Aguilar, Juan Carlos. “Manual práctico de instalaciones en edificación.
Tomo I. Instalaciones hidráulicas”. Editorial LITEAM. 1ª edición. Año 2001. ISBN: 84-95596-05-9R

Vázquez Moreno, Javier. Herranz Aguilar, Juan Carlos. “Manual práctico de instalaciones en edificación.
Tomo II. Instalaciones energéticas”. Editorial LITEAM. 1ª edición. Año 2001. ISBN: 84-95596-06-7R

Vázquez Moreno, Javier. Herranz Aguilar, Juan Carlos. “Manual práctico de instalaciones en edificación.
Tomo III. Instalaciones eléctricas.” Editorial LITEAM. 1ª edición. Año 2001. ISBN: 84-95596-04-0
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