Descripció
ó:
L’activvitat consisteiix en dissenyyar una solució constructtiva, en aqueest cas una paret de
tancam
ment de façan
na, per analitz ar‐ne el seu comportamen
c
t.
Objectiu:
nciar als partticipants de la
l necessitat de definir ssolucions constructives
Es preetén conscien
capacees de donar resposta
r
satissfactòria als requeriments
r
actuals que la societat i el nostre
entorn
n avui dia de
emanden. En especial ate
enció a la definició
d
de ssolucions sostenibles i
eficien
nts.

Experiènccia:
e un joc en eel que l’usuarri ha d’escollirr i combinar l es diferents capes
c
que
El talleer consisteix en
poden formar una paret de tanncament de façana.
f
Feta la tria i plaantejada la co
omposició
e una aplicacció informàticca per conèixe
er el grau d’asssoliment delss requisits
s’entreen les dades en
avaluaats.
Procedim
ment
Prèviament a l’inicci de l’activitaat, s’introdue
eixen tres conceptes fonaamentals que cal tenir
presen
nts per tal d’afrontar el reppte amb solvè
ència. Estem parlant
p
dels m
materials, les solucions
s
i
tecnologia i les pro
oves i assajoss. Aquests s’exposen d’un
na forma prààctica i en relació a la
É evident qu e una bona so
olució parteix d’una tria addequada dels materials,
propossta de taller. És
de com
m es combinen aquests i dee com es comp
porten un cop
p definit el sisttema constructiu.
Un veggada establerttes les pautess i planejat, l’e
estudiant ha de:
Triarr les diferentss capes que pooden formar part de la solució. La seleccció s’ha de fe
er d’entre
diferrents opcions proposades aagrupades en 5 tipologies d’elements differents (parets, envans,
revesstiments, acabats i càmere s).
Orde
enar, de dins cap
c a fora, la disposició de les diferents capes.
Intro
oduir la solució dissenyada a l’aplicació in
nformàtica pe
er obtenir i avvaluar els resultats.

Proves i assajos
Comportament higrotèrmic d’uuna paret tanccament (càme
era termogràfiica)

