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Identificació de l'assignatura

Assignatura 20362 - Instal·lacions I
Crèdits 2.4 presencials (60 hores) 3.6 no presencials (90 hores) 6 totals (150 hores).
Grup Grup 6, 1S, GEAM, GEED(Campus Extens)
Període d'impartició Primer semestre
Idioma d'impartició Català

Professors

Horari d'atenció alumnat
Professors

Hora d'inici Hora de fi Dia Data d'inici Data de fi Despatx

Vicente Jose Canals Guinand
v.canals@uib.es

No hi ha sessions definides

Andreu Antoni Moià Pol
andreu.moya@uib.es

10:00h 12:00h Dimarts 24/09/2012 19/12/2012 Edifici
Mateu Orfila

Titulacions on s'imparteix l'assignatura

Titulació Caràcter Curs Estudis

Grau d'Edificació Obligatòria Segon curs Grau
Grau d'Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural Optativa Tercer curs Grau
Grau en Enginyeria d'Edificació Obligatòria Grau

Contextualització

Aquesta assignatura es fonamenta en donar a conèixer el funcionament,disseny i càlcul de les
instal·lacions,així com de la normativa que li afecten i la interacció amb l'obra.

Requisits

En aquesta assignatura es donaran a conéixer els conceptes bàsics de funcionament de les diferents
instal·lacions que ens podem trobar en una edificació, així com els materials i elements que les formen.

Essencials
S'exigeix com a requisit previ haver cursat "FONAMENTS DE LES INSTAL·LACIONS".
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Recomanables
Se recomana haver cursat totes les assignatures bàsiques.

Competències

Específiques
1. CE3-2 Aptitut per a aplicar la normativa específica sobre instal·lacions al procés de l'edificació..
2. CE3-7 Capacitat per a desenvolupar constructivament les instal·lacions de l'edifici, controlar i planificar

la seva execució i verificar les proves de servei i de recepció, així como el seu manteniment..
3. CE2-11 Aptitut per a aplicar els procediments i tècniques per a avaluar l'eficiència energètica dels

edificis..

Genèriques
1. Capacitat d'anàlisi i sintesi.
2. Capacitat de resoluició de problemes.
3. Aptitud de treball en equip.

Continguts

Introducció al disseny d'implantacions d'instal·lacions, on s'explicaran les regles bàsiques que s'han de tenir
en compte a l'hora de dissenyar i dimensionar una instal·lació per ajustar-la al màxim a la realitat, i tenir en
compteel disseny d'acord amb la normativa vigent i els materials actuals. Donar a coneixer les instal·lacions
de l'edifici com a part de la construcció, controlar i planificar la seva execució i verificar les proves de servei
i de recepció, així como el seu manteniment.

Continguts temàtics
1. Instal·lacions Elèctriques

Insta.lacions de subministrament elèctric. Càlcul d'escomeses. Distribucions interiors.
Identificació dels elements que les composen: cablejat elèctric i proteccions. Conceptes bàsic
de distribució en baixa tensió i centres de transformació. Generació elèctrica amb renovables.
.

2. Instal.lacions de subministrament de combustibles
Instal.lacions de subministrament de combustibles
Índex de Wobbe. Classificació de famílies. Condició d'intercanviabilitat. Poder calorífic: PCI
i PCS. Grau d'accessibilitat. Ventilació. Subministrament d'aire per a la combustió.
Disseny d'instal.lacions per a gasos de la primera i segona família: Esquemes tipus;
Elements de les instal.lacions (valvuleria, filtres, reguladors); Materials i càlcul de canonades.
Disseny d'instal.lacions de gasos de la tercera família: Esquemes i recipients (tanques,
bombones i botelles), valvuleria i canonades.

3. Instal·lacions d'aïllament acústic
Instal.lacions d'aïllament acústic
Tipus de renou i planells de soroll. Aïllament acústic i absorció acústica.
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Condicionament acústic i control del renou. Nivells acústics. Transmissió del so a través dels
elements de la construcció.

4. Instal.lacions contraincendis
Instal.lacions contraincendis

La reacció de combustió. El triangle del foc. Tipus de focs. Comportament del materials al foc.

Extinció de focs: agents extintors i mecanismes d'extinció. Disseny d'instal.lacions
contraincendis: sectorització, càlcul de l'ocupació, dimensionament dels elements d'evacuació
i senyalització

5. Instal.lacions d'il.luminació
Instal.lacions d'il.luminació
Flux lluminós. Intensitat lluminosa. Il.luminància i luminància. Llum visible i rendiment
lluminós. Aspectes generals de les instal.lacions d'il.luminació: enlluernament, làmpares i
lluminàries, el color nivells d'il.luminació, sistemes d'enlluernat i depreciació de l'eficiència
lluminosa i manteniment. Càlcul de l'eficiència energètica de la instal.lació de il.luminació.
Disseny d'instal.lacions de il.luminació.

6. Instal.lacions de domòtica
Instal.lacions de domòtica
Pilars bàsics de la domòtica. Elements que composen el sistema: captadors,
actuadors,perifèrics de comunicació, xarxa de comunicacions i petit material. Nivells
d'automatització. Sistemes comercials; protocols estàndard i sistemes propietaris. Tipus
d'arquitectura: centralitzada i distribuïda.

7. Instal.lacions de telecomunicacions
Instal.lacions de telecomunicacions
Tipus de missatges a transportar. Mitjans emprats per transmetre els missatges. Parts de
la instal.lació comú de telecomunicacions (ICT): xarxes, recintes (RITS, RITIi RITU),
canalitzacions, arquetes i registres.

Metodologia docent

Les activitats se dividirán, bàsicament en dos grups: activitats presencialsi activitats autònomes (no
presenciales). Dins de les activitats presencials se incluirán classes sessions teòriques, sessions pràctiques,
sesions de laboratori, sessions d'exposició de treballsi debati la realització d'exàmens.

Activitats de treball presencial

Modalitat Nom Tip. agr. Descripció

Classes teòriques Teoria Grup gran (G) Les sessions teòriques tindran una carrega important en el curs.
La metodologia consisteix en desenvoluparla teoria necessaria per al
coneixement de les tecnologies involucradescombinant l'ús de recursos
audiovisuals, classes magistralsi eines online.

Classes pràctiques Classes de
Problemes

Grup mitjà (M) La metodologia consisteix en proposar el desenvolupamentde
lesinstal·lacions que es donen en cada tema. Aquest desenvolupament
consisteix de quatre parts diferenciades: anàlisis de la normativa pertinent;
identificació de les parts de que consta la instal·lació; metodologia de
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Modalitat Nom Tip. agr. Descripció
càlcul de la instal·lació i; elaboració de plànolsi material gràfic per a
avaluar la reserva d'espais en el pas de la instal·lació per l'edificació.

Classes de
laboratori

Pràctiques de
Laboratori

Grup mitjà (M) Les sessions de laboratori se realitzaran en el laboratori disponible en el
centre i l'alumne veurà com els conceptes teòrics i pràctics es compleixen
en els moduls de pràctiques. Es realitzarà un treball justificatiu dels càlculs
i assajos realitzats.

Activitats de treball no presencial

Modalitat Nom Descripció

Estudi i treball
autònom individual

Estudi previ d'exàmens L'alumne haurà d'estudiarla teoria ipracticar els problemesa nivell individual per a prepar
els exàmens.

Estudi i treball
autònom en grup

Exposició de treball La preparació, exposició i debat del treball dirigit i realizat durant el curs.

Riscs específics i mesures de protecció
Les pràctiques de laboratori poden suposar un Risc específic per a la Seguretat i Salut de l'alumnat, per tant
els alumnes obeiran totes les instruccions del professor a l'hora de realitzar les pràctiques de laboratori.

Estimació del volum de treball

El Volum del treball no presencial es orientatiu i dependrà del grau de coneixement previ de l'alumne,
assimilació de la teoria i problemes i de l'assitència a classe.

Modalitat Nom Hores ECTS %

Activitats de treball presencial 60 2.4 40
Classes teòriques Teoria 30 1.2 20
Classes pràctiques Classes de Problemes 26 1.04 17.33
Classes de laboratori Pràctiques de Laboratori 4 0.16 2.67

Activitats de treball no presencial 90 3.6 60
Estudi i treball autònom individual Estudi previ d'exàmens 50 2 33.33
Estudi i treball autònom en grup Exposició de treball 40 1.6 26.67

Total 150 6 100
A començament del semestre hi haurà a disposició dels estudiants el cronograma de l'assignatura a través de la
plataforma UIBdigital. Aquest cronograma inclourà almenys les dates en què es faran les proves d'avaluació
contínua i les dates de lliurament dels treballs. A més, el professor o la professora informarà els estudiants
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si el pla de treball de l'assignatura es durà a terme a través del cronograma o per una altra via, inclosa la
plataforma Campus Extens.

Avaluació de l'aprenentatge dels estudiants

L'assignatura s'avaluarà mitjançant exàmens, proves orals i entrega de treballs i informes.

Teoria

Modalitat Classes teòriques
Tècnica Proves de resposta breu (Recuperable)
Descripció Les sessions teòriques tindran una carrega important en el curs. La metodologia consisteix en

desenvoluparla teoria necessaria per al coneixement de les tecnologies involucradescombinant l'ús de
recursos audiovisuals, classes magistralsi eines online.

Criteris d'avaluació Es faran proves parcials de la teoriadurant el curs que eliminaràn matèria i una prova final.

Percentatge de la qualificació final: 30% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari B

Classes de Problemes

Modalitat Classes pràctiques
Tècnica Proves de resposta llarga, de desenvolupament (Recuperable)
Descripció La metodologia consisteix en proposar el desenvolupamentde lesinstal·lacions que es donen en cada tema.

Aquest desenvolupament consisteix de quatre parts diferenciades: anàlisis de la normativa pertinent;
identificació de les parts de que consta la instal·lació; metodologia de càlcul de la instal·lació i; elaboració
de plànolsi material gràfic per a avaluar la reserva d'espais en el pas de la instal·lació per l'edificació.

Criteris d'avaluació Es faran proves parcials de problemes i disseny d'instal·lacions durant el curs que eliminaràn matèria i una
prova final.

Percentatge de la qualificació final: 40% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 50% per l'itinerari B

Pràctiques de Laboratori

Modalitat Classes de laboratori
Tècnica Informes o memòries de pràctiques (No recuperable)
Descripció Les sessions de laboratori se realitzaran en el laboratori disponible en el centre i l'alumne veurà com els

conceptes teòrics i pràctics es compleixen en els moduls de pràctiques. Es realitzarà un treball justificatiu
dels càlculs i assajos realitzats.

Criteris d'avaluació
Percentatge de la qualificació final: 20% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 0% per l'itinerari B
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Exposició de treball

Modalitat Estudi i treball autònom en grup
Tècnica Proves orals (Recuperable)
Descripció La preparació, exposició i debat del treball dirigit i realizat durant el curs.
Criteris d'avaluació Es farà una exposició oral del treball

Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari A
Percentatge de la qualificació final: 10% per l'itinerari B

Recursos, bibliografia i documentació complementària

L'assignatura disposa de material i apunts de classe a través del campus extens, tot i que també es recomanable
utilitzar bibliografia bàsica per a la millor comprensió de les instal·lacions.

Bibliografia bàsica

Arizmendi. Cálculo y Normativa básica de las instalaciones en los edificios. Pamplona: EUNSA, 1995.
Miranda, Angel Luís. Materiales. Cálculo de instalaciones. Barcelona: CEAC, 1996.

Bibliografia complementària

Instalaciones de Combustibles Gaseosos. J.A. de Andrés y R. Pomatta. Ed. A. Madrid Vicente. Manual
de Telecomunicaciones. José M. Huidobro. Ed. Ra-Ma Normativa ICT (Infrastructures comuns de
telecomunicacions)

Altres recursos

Les transparències de classe, els fulls de problemes, els guions de pràctiques, etc, ... es proporcionaran a
l'alumne a través de la pàgina web de l'assignatura (Campus Extens) i a través dels serveis reprogràfics.
Reglaments; [1] Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (LOE) por la que se
aprueba el Codigo Técnico de la Edificación. Texto modificado por RD 1371/2007, de 19 de octubre (BOE
23/10/2007) y corrección de errores (BOE 25/01/2008). www.codigotecnico.org [2] REAL DECRETO
842/2002, de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento electrotécnico para baja tensión. [3] REAL
DECRETO 919/2006, de 28 de julio, por el que se aprueba el Reglamento técnico de distribución y utilización
de combustibles gaseosos y sus instrucciones técnicas complementarias ICG 01 a 11.


