
Presentació i debat.

Visita a l’edifici Sant Jaume Hilari de 

La Salle Campus Barcelona que incorpora 

tots els sistemes que s’han explicat al 

taller. És la millor manera de veure un cas 

real i desenvolupat a la mateixa universitat 

de La Salle. 

•

•

        PRÀCTICA

Arquitectura
Sostenible i
Energies 
Renovables

El taller combina les disciplines d’arquitectura i enginyeria a 
l’àmbit de les energies renovables. Aquest model de treball 
mostra el que realment és l’actualitat professional. 
L’arquitectura sostenible ha esdevingut el gran repte per a 
arquitectes de prestigi i per enginyeries que treballen en la 
recerca i desenvolupament d’energies innovadores com 
l’eòlica, solar, geotèrmica, etc.

Els alumnes desenvoluparan uns sistemes de captació d’energia 
solar fotovoltaica i tèrmica amb petits dispositius a escala. Així 
podran experimentar com les tecnologies s’incorporen als edificis 
per obtenir energia elèctrica, i també com una font de calor per a 
calefacció i aigua.

El professor farà una introducció als conceptes de sostenibilitat, 
eficiència energètica i energies renovables. S’explicaran casos 
emblemàtics d’arquitectura on s’apliquen aquests criteris amb 
imatges i vídeos didàctics. Els alumnes tindran oportunitat de 
participar en la presentació en un debat obert amb el professor.

DESENVOLUPAMENT

• Amb kits de sistemes fotovoltaics i/o captació      

   tèrmica per cada grup, els alumnes hauran de   

   muntar un sistema de captació d’energia per 

   aplicar a una maqueta d’un edifici a escala que 

   se’ls donarà anteriorment.

• La pràctica els permetrà experimentar amb els   

   conceptes de la teoria i comprovar com és 

   possible obtenir energia sense consumir cap   

   combustible. D’aquesta forma el alumnes aprenen 

   que és possible aprofitar els recursos naturals per 

   una arquitectura sostenible i d’aplicació real.

1         APLICACIÓ2

· Durada: 2 hores aproximadament

· Lloc:  La Salle Campus Barcelona

· Idioma:  català / castellà

· Horari disponible: 

  Dijous 10:00 - 14:00*/16:00 - 20:00* / 14:00*/16:00 - 20:00**

* Disponible el primer quadrimestre     ** Disponible el segon quadrimestre    
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