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Subject's extra information

Without translate- L'assignatura desenvolupa des de la vessant teòrica els sistemes constructius habituals en
l'edificació: sistemes continus de murs de càrrega, sistemes d'entramat, i, sistemes de prefabricació.
La vessant pràctica l'ha d'assolir l'estudiant mitjançant les pràctiques. L'assignatura entén que el dibuix a mà
alçada és la única manera de pensar la construcció arquitectònica adaptada a la petita i gran escala. El dibuix a
mà alçada és la gramàtica de l'enginyer de l'edificació, la seva manera d'expressar-se i comunicar-se amb la resta
dels professionals que intervenen en l'edificació.
Assignatura que es cursa en el 2n quadrimestre del 2n curs de l'ensenyament. Pertany al mòdul "Formació
específica", concretament a la matèria "Tècniques i tecnologies de l'edificació".
 

Learning objectives

See competences

Competences

University of Lleida strategic competences

Master Information and Communication Technologies.
Without Translate - Dels diversos sistemes que es poden establir en l’arquitectura, treballarem els
sistemes constructius que caracteritzen a l’edificació del segle XX, principis del XXI, sense oblidar
aspectes funcionals, espaials i formals que engloba el concepte de tipologia edificatòria. Un sistema
constructiu és un conjunt d’elements heterogenis –de materials de construcció- de diferents escales i
propietats que es relacionen entre sí, amb una organització interna que intenta, de manera
estratègica, oferir una resposta coherent a la complexitat de l’entorn, constituint un tot –un habitatge,
un edifici, un organisme - que no es explicable per la simple addició de les seves parts. Agafar com a
punt de partida el concepte de sistema constructiu té que veure amb la consciencia de total
interrelació entre els elements i inscriure a l'obra edificatòria, dintre d’escales majors i menors. Per
tant, les normatives i instruccions vigents que s'han de coneixer, els materials de construcció, els
detalls de construcció - estructura, els sistemes de construcció - estructura i les tipologies
edificatòries son subsistemes de major escala que s’estan suggerint i actuen de context.

 

Degree-specific competences

Knowledge of the historical evolution of construction techniques and elements and of the structural systems
which have given rise to the stylistic forms.
Aptitude to identify the constructive elements and systems, define their function and compatibility, and their
use in the construction process. Raise and resolve constructive details
Knowledge of the specific procedures for controlling the material execution of a building work.
Knowledge of the evaluation of the environmental impact of the building and demolition processes, of the
sustainability in building and of the procedures and techniques to evaluate the energy efficiency of buildings.
Knowledge of the traditional or prefabricated construction systems used in building, their varieties and the
physical and mechanical characteristics which define them.
Ability to elaborate manuals and maintainance plans and manage their implementation in a building.
Ability to apportion construction materials to the type and use of the building, manage and direct the
reception and quality control of the materials, their use, the execution control of the work units and the
realisation of trials and final tests.
Ability to pass judgement on the causes and manifestations of the lesions in buildings, propose solutions to
avoid or repair pathologies, and analyse the useful life cycle of constructive elements and systems.
Aptitude to intervene in the rehabilitation of buildings and in the restoration and construction of the existing
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heritage.

 

Degree-transversal competences 

Ability to reunite and interpret relevant data, inside an area of study, to express reasons which include
reflecting upon relevant subjects of a social, scientific or ethical nature.
Ability to pan and organise the personal work.
Ability to consider the socio-economical context as well as the criteria of sustainability in the solutions of
engeneering.
Ability to work in situations where information is lacking or you are under pressure.

Subject contents

Without translate-

T1.-Sistemes de construcció continuo. Murs d’obra de fàbrica ceràmica

1.1.-Tècnica constructiva i forma arquitectònica.

1.2.-Elements constructius i la seva articulació. Concepte de “capses tancades”.

1.3.-La normativa vigent. CTE-DB-SE-F

1.4.-Bases de càlcul de murs d’obra de fàbrica segons CTE-DB-SE-F

1.5.-La Termoarcilla. Criteris de projecte i execució.

 

T2.-Sistemes constructius - estructurals d’entramat

2.1.-Característiques geotècniques bàsiques del sòl.

2.2.-Comportaments dels sistemes constructius - estructurals enfront els assentaments.

2.3.-Fonamentacions superficials.

2.4.-Fonamentacions profundes.

2.5.-Els sostres antics i els forjats actuals

2.6.-Tipologies de forjats actuals.

2.7.-Nuclis de comunicació verticals: escales i ascensors.

2.8.-Façanes tradicionals.

2.9.-Façanes ventilades.

2.10.-Revestiments continus.

2.11.-Cobertes planes.

2.12.-Cobertes inclinades.

 

T3.-Sistemes de prefabricació en l’edificació

 

2013-14



3.1.-Les tècniques de la construcció industrialitzada.

3.2.-Industrialitzar el gros de l’obra.

3.3.-La prefabricació com alternativa a la construcció convencional d’habitatges.
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