
Continguts del grau en Arquitectura Tècnica 

Els continguts que es treballen en cadascun dels mòduls són els següents: 

 

 

Mòdul I. Mòdul de formació bàsica 

• Fonaments de càlcul, àlgebra i física. 

• Fonaments d'expressió gràfica. 

• Fonaments de química, aplicada als materials de construcció. 

• Fonaments de les instal·lacions hidràuliques, elèctriques, de transferència 

d'energia i d'acústica. 

• Introducció a l'economia i l'empresa. 

• Legislació i gestió urbanística. 

• Informàtica: processadors de textos, fulls de càlcul, bases de dades, presentació 

audiovisual, gestió del sistema informàtic. 

  

Mòdul II. Mòdul de formació específica 

• Expressió gràfica aplicada a l'Arquitectura Tècnica. 

• Topografia i replantejaments. 

• Tecnologia dels materials de construcció. 

• Sistemes i tipologies de la construcció. Elements constructius. 

• Història i evolució de la construcció. 

• Patologia i diagnosi. 

• Resistència de materials i teoria d'estructures. 

• Formigó estructural. 

• Instal·lacions en l'edificació. Disseny i execució. 

• Organització d'obres. Planificació, programació i control. 

• Equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars. 

• Seguretat i salut en edificació. 

• Control de qualitat i normativa en edificació. 

• Pressupostos i amidaments. 

• Peritatges i valoracions. Certificacions. 

• El projecte. Concepte i tipologies. Agents implicats, estructura del projecte. 

• Elaboració i gestió del projecte. 

• Normativa de compliment obligat. 

• Contractació administrativa. 

  

Mòdul III. Optativitat 

• Història i evolució de la rehabilitació. Metodologies bàsiques d’actuació. 

• Sistemes de càlcul i reforços en rehabilitació. 

• Projectes de rehabilitació 

• Tècniques d’intervenció. Solucions constructives. Execució. Materials. 

• Eficiència energètica en l'edificació 



• Construcció sostenible. Bioconstrucció. 

• Bioclimatisme. 

• Sistemes de control i regulació. Domòtica. 

• Activitats dels serveis de la UdL: Servei Lingüístic, Servei de Cooperació, 

Serveis Culturals, càtedres de la UdL, etc. 

• Mobilitat. 

  

Mòdul IV. Pràctiques externes 

• Realització de pràctiques en empreses o institucions públiques i privades del 

territori. 

• Realització de la memòria. 

  

Mòdul V. Treball final de grau 

El contingut del TFG pot obeir a algun dels casos següents: 

• Proposta de l'estudiant mateix. 

• Proposta dels departaments. 

• Propostes realitzades en el marc dels convenis de col·laboració educativa 

universitat-empresa. 

• Projectes realitzats dins del marc de mobilitat que ofereix la UdL. 

 


