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Informació general de l'assignatura

Denominació REHABILITACIÓ 3

Codi 101430

Semestre d'impartició 1R Q(SEMESTRE) AVALUACIÓ CONTINUADA

Caràcter Grau/Màster Curs Caràcter Modalitat

Grau en Arquitectura Tècnica i Edificació 4 OPTATIVA Presencial

Nombre de crèdits
assignatura (ECTS)

6

Tipus d'activitat, crèdits
i grups

Tipus d'activitat PRAULA TEORIA

Nombre de crèdits 3 3

Nombre de grups 1 1

Coordinació JUSTO PARELLADA, JOSE

Departament/s ENGINYERIA AGROFORESTAL

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

60 hores de classe (40%) 
90 hores de treball autònom (60%)

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Catalá

2019-20

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Professor/a (s/es) Adreça electrònica professor/a (s/es)
Crèdits impartits
pel professorat

Horari de tutoria/lloc

JUSTO PARELLADA, JOSE josep.justo@udl.cat 6

Informació complementària de l'assignatura

És una assignatura de contingut complex i compartida amb altres assignatures on s'hi desenvolupen tots aquells aspectes relacionats amb la metodologia del que
és un projecte, en aquest cas específicament de rehabilitació.

Per tant els alumnes hauran d'assolir els coneixements suficients perquè les vessants tècnica i econòmica, formin un conjunt estructurat, per tal que aquest es
pugui traslladar al món de l'execució material.

Es un curs bàsicament pràctic (75%) i un part teòrica (25%). El curs esta enfocat a desenvolupar un treball individual o en grup (màxim dos alumnes) a defensar-lo
en públic i subjecte a les preguntes de la resta dels alumnes del curs i del professor.

Es dona per fet que la teòrica ha de ser coneguda, compresa i aplicada en tota la seva extensió per el desenvolupament del treball que es proposarà per part del
professor o que el alumne escollirà sota el vist-i-plau del professor de la assignatura.

Es molt recomanable haver aprovat i assolit resultats favorables en les assignatures de Materials i Sistemes i Tipologies de la Construcció. Es considera
recomanable cursar la llista d'assignatures de l'especialització Rehabilitació 1 i 2.

Assignatura optativa que es cursa en el 1r semestre del 4rt curs de l'ensenyament. Pertany al mòdul "Formació optativa", concretament a la matèria "Rehabilitació".

Corequisits: REHABILITACIÓ 1

 

És OBLIGATORI que els estudiants portin els següents equips de protecció individual (EPI) a les pràctiques docents.

Bata laboratori blanca UdL  unisex
Ulleres de protecció
Guants de protecció mecànica
Casc de seguretat
Armilla reflectant
Calçat de seguretat (*)

 

Tots, a excepció del calçat de seguretat, es poden adquirir a ÚDELS, botiga de la UdL:

Carrer de Jaume II, 67 baixos

Centre de Cultures i Cooperació Transfronterera

http://www.publicacions.udl.cat/

 

(*) El calçat de seguretat l’haurà d’adquirir l’alumne a qualsevol proveïdor d’equips de protecció individual, i haurà de complir els requisits S1 + P
(puntera i plantilla antiperforació) d’acord el que estableix la EN ISO 20345

 

L’ús d’altres equips de protecció (per exemple taps auditius, mascaretes respiratòries, guants de risc químic o elèctric, etc.) dependrà del tipus de pràctica a
realitzar. En aquest cas, el personal docent responsable informarà si és necessari la utilització d’EPI’s específics.

No portar els EPI’s descrits o no complir les normes de seguretat generals que es detallen a sota comporta que l’estudiant no pugui accedir als laboratoris o hagi de
sortir del mateixos. La no realització de les pràctiques docents per aquest motiu comporta les conseqüències en l’avaluació de l’assignatura que es descriuen en
aquesta guia docent.

 

NORMES GENERALS  DE SEGURETAT EN LES PRÀCTIQUES DE LABORATORI

Mantenir el lloc de realització de les pràctiques net i ordenat. La taula de treball ha de quedar lliure de motxilles, carpetes, abrics...
En el laboratori no es pot anar amb pantalons curts ni  faldilles curtes.
Portar calçat tancat i cobert  durant la realització de les pràctiques.
Portar el cabell llarg sempre recollit.
Mantenir les bates cordades per protegir enfront d’esquitxades i vessaments de substàncies químiques.
No portar polseres, penjolls o mànigues amples que puguin ser atrapats pels equips, muntatges...
Evitar portar lents de contacte, ja que l'efecte dels productes químics és molt més gran si s'introdueixen entre la lent de contacte i la còrnia. Es pot adquirir
un cobre-ulleres de protecció.
No  menjar ni beure dins el laboratori.
Està prohibit fumar dins dels laboratoris.
Rentar-se les mans sempre que es tingui contacte amb algun producte químic i abans de sortir del laboratori.
Seguir les instruccions del professor i dels tècnics de laboratori i consultar qualsevol dubte sobre seguretat.

Per a major informació es pot consultar el manual d’acollida del Servei de Prevenció de Riscos Laborals de la UdL que es troba a:
http://www.sprl.udl.cat/alumnes/index.html
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Objectius acadèmics de l'assignatura

L’objectiu de l’assignatura és adquirir els coneixements i les competències fonamentals en el camp de la rehabilitació i el manteniment. Davant de qualsevol
intervenció en un edifici existent implica el coneixement detallat dels seus sistemes constructius, estructurals i tipològics, així com un ampli coneixement
dels materials i sistemes tradicionals, per a finalment, poder realitzar un anàlisi crític objectiu de l’estat actual de l’edifici en qüestió.

Realitzar un treball amb llenguatge tècnic adequat, amb correcció ortogràfica i gramatical, amb capacitat d’estructuració, ordenació  i transmissió d’idees i
conceptes que es traslladaran a un treball (projecte) de rehabilitació d’un be immoble existent considerant tots els aspectes objecte de una intervenció de
rehabilitació, definint amb precisió i detall les intervencions a realitzar.  

Capacitat per aplicar, saber, interpretar i desenvolupar la normativa tècnica que ordena el procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica
dels procediments i mètodes constructius d'edificis.

Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats emprats en l'edificació, les seves varietats i les característiques físiques i
mecàniques que els defineixen.

Aptitud per al predimensionat, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per dirigir la seva execució material.

Capacitat per adequar els materials de construcció a la tipologia i ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la seva
posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.

Aplicar criteris de sostenibilitat en el procés constructiu.

Aplicar tècniques de rehabilitació amb criteris poc invasius i de despeses econòmiques assumibles i realistes per el procés constructiu.

Capacitat per programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seva execució i manteniment.

Capacitat per dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions en els edificis, proposar solucions per evitar o resoldre les patologies, i analitzar el
cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.

Capacitat per desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seva execució i verificar les proves de servei i de recepció,
així com el seu manteniment .

Fomentar el debat dels treballs entre els alumnes, tot aprenen a desenvolupar-se en la presentació publica davant de la resta del grup i dels docents.  

 

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida:

UdL2. Domini d'una llengua estrangera

Competències transversals:

EPS3.  Capacitat de transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat como no especialitzat.
EPS7.  Capacitat de treballar en situacions de falta d’informació i/o sota pressió.
EPS8.  Capacitat de planificació i organització de treball personal.
EPS9.  Capacitat de treball en equip, tant unidisciplinar com a multidisciplinar.

Competències específiques:

GGE12. Coneixement dels materials i sistemes constructius tradicionals o prefabricats emprats en l'edificació, les seves varietats i les característiques
físiques i mecàniques que els defineixen.
GEE13. Capacitat per adequar els materials de construcció a la tipologia i ús de l'edifici, gestionar i dirigir la recepció i el control de qualitat dels materials, la
seva posada en obra, el control d'execució de les unitats d'obra i la realització d'assajos i proves finals.
GEE15. Aptitud per identificar els elements i sistemes constructius, definir la seva funció i compatibilitat, i la seva posada en obra en el procés constructiu.
Plantejar i resoldre detalls constructius.
GEE17. Capacitat per dictaminar sobre les causes i manifestacions de les lesions als edificis, proposar solucions per evitar o esmenar les patologies, i
analitzar el cicle de vida útil dels elements i sistemes constructius.
GEE18. Aptitud per intervenir en la rehabilitació d'edificis i en la restauració i conservació del patrimoni construït.
GEE21. Capacitat per aplicar la normativa tècnica al procés de l'edificació, i generar documents d'especificació tècnica dels procediments i mètodes
constructius d'edificis.
GEE23. Aptitud pel predimensionament, disseny, càlcul i comprovació d'estructures i per dirigir la seva execució material.
GEE24. Capacitat per desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar la seva execució i verificar les proves de servei i de
recepció, així com el seu  manteniment.
GEE25. Capacitat per programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i humans per a la seva execució i
manteniment.
GEE29. Aptitud per analitzar, dissenyar i executar solucions que facilitin l'accessibilitat universal als edificis i el seu entorn.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Monogràfics: Cobertes, façanes, ...
Rehabilitació integral i parcial. Atribucions professionals.
Tipus de actuacions en rehabilitació, exemples pràctics.
Inspecció; exemples pràctics: eines, metodologia, croquis.
Els estudis previs i avaluació de les possibles solucions.
Cèdules d’habitabilitat: Decret 141/2012  i anteriors.
Informes Inspecció Tècnica Edifici (IITE) – Decret 67/2015.
Honoraris professionals: Quant val el meu treball ?
El projecte i les seves característiques principals;  Programa, documentació escrita i gràfica, càlculs, annexos varis
Redacció del treball (projecte) de rehabilitació, objectius i metodologia.
Practiques de laboratori; TCQ i CE3X.
Visita tècnica a edifici rehabilitat o en procés de rehabilitació. (A escollir)
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Eixos metodològics de l'assignatura

El curs es divideix en classes teòriques i practiques o també els poden anomenar tallers. Les classes teòriques tenen per objectiu introduir els diferents conceptes i
coneixement científics i tecnològics que han de permetre a l’estudiant assolir els objectius i competències especifiques de la matèria. Les classes practiques o
tallers tenen per objectiu que el alumne desenvolupi els coneixements obtinguts en les classes teòriques i també producte del seu treball personal de recerca,
projectant tots els coneixements sobre el treball final que ha de desenvolupar per superar la assignatura.  

Per tant aquí un llistat en la formalització dels dos eixos principals que corresponent al curs amb la incorporació d’altres elements importants a treballar;

Exposicions teòriques: coneixement teòric.
Sessions pràctiques: coneixement pràctic.
Discussions i opinions personals: interrelació amb criteri personal i professional.
Pràctiques: coneixement pràctic.
Treballs monogràfics: abstracció i recerca.
Exposició del treball: comunicació en públic.

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Data Classe Continguts Hores presencials Hores de treball autònom

Setmana 1 a la 7
Lliçons magistrals i
estudi de casos

Continguts teòrics, estudi de casos, debats a classe, visita externa i
presentació oral.

26 39

Setmana 8 Lectures Entrega de practica obligatòria o prova escrita. 4  

Setmana 9 1r Avaluació Entrega de practica obligatòria o prova escrita *. 2  

Setmana 10 a la 15 Taller Projecte de rehabilitació i practiques aula/laboratori. 20 30

Setmana 16 a la 17 2a Avaluació Entrega i defensa del treball (projecte). 4  

Setmana 19 Activitat de recuperació    

Sistema d'avaluació

1/. Assistència 10% i participació 10%. Per l’assistència es passarà un full a classe on l’últim alumne que el signi, l'entregarà al professor. Un cop entregat no
s'admetran mes signatures. L'hora i dies d'aquest control seran aleatoris. El control de la  participació activa el portarà directament el professor.

2/. Presentació oral del treball escollit 15% (7,5%+7,5%). Es farà per grups (màxim dues persones) o individualment i consistirà en explicar mitjançat un PowerPoint
d'una durada no superior a 6 minuts la primera i no superior a 10 minuts la segona i per l'ordre que es determini a classe, explicant els diferents aspectes del treball.
La segona presentació serà la del treball acabat ja acabat.

3/. Dues practiques i/o proves escrites individuals 15% (7,5%+7,5%). La entrega de una d’elles podrà coincidir amb el mateix dia i hora del primer parcial. L’entrega
de l’altra s’ha avisarà oportunament. En el supòsit de que no es fessin proves escrites individuals s’ha avisaria amb suficient antelació la presentació de les
mateixes, si aquest es el model escollit per aquet curs.

4/. Treball final 50%. Aquest es presentarà tant sols en suport informàtic (CD o equivalent incloent tots els fitxers que s’ha fet anar per la confecció del treball) el dia
de la presentació en PowerPoint i la seva defensa oral es farà una setmana abans de la data del segon parcial segons calendari oficial.

5/. Qui no superi el curs en un primera opció, tindrà dret a una prova o activitat de recuperació. Aquesta es portarà a terme el dia que el calendari oficial es
correspongui amb la segona avaluació.

Atès que les presentacions pretenen esser una eina de treball i de comunicació entre els alumnes de la classe, la participació en debats i altres qüestions sobre la
presentació es tindrà en compte com un element positiu en l’avaluació final.

Es pot donar el cas que en treballs en grup, cada un dels integrants tinguin una nota diferent fins i tot en el apartat dos i quatre.

Per aprovar l'assignatura s’haurà de tenir nota d’ almenys 5 (sobre 10) en tots tres apartats; presentacions orals, practiques o proves escrites i treball final.

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografía recomendada

 

Graus Rovira, Ramon. [et al.]. Història de la construcció a la Catalunya Contemporànea. Barcelona: Ed. UPC, 2002.

       Maña i Reixach, Fructuós. El gros de l’obra. Barcelona: Ed. UPC, 2000

       Castro Villalba, Antonio. Història de la construcción arquitectónica. Barcelona: Ed. UPC, 1995 (3a ed. 1996).

       Díaz Gómez, César. [et al.]. El mantenimiento de los edificios (desde el inicio del proyecto al final de su vida útil). Barcelona: Ed. Col·legi d’Arquitectes de
Catalunya i UPC, 1999.

       ITEC. Bellmunt Ribas, Rafael; Rius Almoyner, Mercè. Analisi del desenvolupament de la Rehabilitació a Espanya. Seminari, Barcelona: Institut de Tecnologia
de la Construcció de Catalunya.1986.

       ITEC. Preus de referència d’edificació.

       Diccionari visual de la construcció . Departament de Política Territorial i Obres Publiques 204.

      Arte de projectar en Arquitectura – Ernest Neufert – Gili Gaya

 

      Webs d’interès:
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Codigo Tecnico de la Edificacion.- www.codigotecnico.org

      ITEC - www.itec.es

      Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Lleida - www.caatlleida.cat

      Col·legi d’Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona. - www.apabcn.es

      Agenda de la Construcció Sostenible - www.csostenible.net

      Arxiu digital de la UPM ( Universitat Politècnica de Madrid – http://oa.upm.es/pfc.html

 

Altres propostes bibliogràfiques per a la reflexió més enllà de l’assignatura:

 

Josep Maria González, Albert Cuchí, Joan Lluís Zamora, Laia Roca. Direcció de Fructuós Mañà.

      Alternatives a la construcció convencional d’habitatges.ITEC. 2001.

      Junichir? Tanizaki. El elogio de la sombra. Biblioteca de Ensayo. Ediciones Siruela. 14a ed. 2003.

      Bruno Zevi. Saber ver la arquitectura. Coleccion Poseidón. Ediciones Apóstrofe SL. 1998.

      Iñaki Alday, José Llinàs, José Antonio Martínez Lapena, Rafael Moneo. Aprendiendo detodas sus casas. Edicions UPC. ETSAV. 1996.

      Gaston Bachelard. La poética del espacio. Breviarios Fondo de Cultura Economica. Ortega - Ediciones Gráficas. 1998, Madrid.

      John Summerson. El lenguaje clásico de la arquitectura. - Editorial Gustavo Gili SA. 10a ed. 1996.

     Robert Venturi. Complejidad y contradicción en la arquitectura. - Editorial Gustavo Gili SA. 8a ed. 1995.

     Kenneth Frampton. Historia crítica de la arquitectura moderna. Editorial Gustavo Gili SA. 9a ed. 1998.

     Leonardo Benévolo. Historia de la arquitectura moderna”. - Editorial Gustavo Gili SA.

     Giulio Carlo Argan. El arte moderno. - Ediciones Akal.
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