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2. INTRODUCCIÓ 

El present treball té per objectiu reforçar l’ensenyament de la Restauració i Rehabilitació al 
Cicle Formatiu de Grau Superior de Realització i Plans d’obra creant un espai dinàmic i actiu i 
motivant als alumnes per a la participació i l’anàlisi de l’entorn que els envolta. Per a això, 
refarem una Unitat Didàctica del Crèdit 03 del Cicle Formatiu de Grau Superior de Realització i 
Plans d’Obra, agafant com a punt de partida l’existent a l’Insitut on he desenvolupat el 
Practicum, nom del qual no esmentarem per raons de privacitat. 

Les raons per les quals s’ha triat aquest tema són dues: 

La primera és perquè des de fa anys, i amb més intensitat els darrers temps de crisi, es parla 
de la importància de la restauració com a futur dins del sector de la construcció, però no s’ha 
vist reflectit en l’ensenyança als cicles formatius tal i com veurem més endavant. 

La segona és que l’ensenyament d’aquesta disciplina és una oportunitat per a ensenyar noves 
tècniques i per fer que l’alumne desenvolupi el sentit crític i l’estima per al seu patrimoni 
arquitectònic. Això ho farem aplicant diferents metodologies de treball com és el treball 
cooperatiu a través d’un bloc, la fomentació de debat a classe, l’ús d’eines com l’anàlisi 
d’objectes. 

En el treball que aquí presentem, parlarem primer del problema del desajust entre la realitat i el 
món acadèmic; seguidament presentarem la Unitat Didàctica tal i com s’està impartint 
actualment per a seguidament presentar la proposta per a complir els objectius que ens hem 
marcat. Finalment extraurem les conclusions i resultats. 
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3. DEFINICIÓ I CONTEXT DEL PROBLEMA  

3.1 La restauració: present i futur 

La construcció a Espanya ha estat sempre enfocada, tant a nivell professional com acadèmic, a 
la obra nova, deixant de banda la rehabilitació i la restauració. Des de fa uns anys i reforçat ara 
per la crisi general i del sector, s’han anat alçant veus a favor de donar suport a aquesta 
disciplina com a possible sortida endavant i de futur a llarg termini. 

Els defensors de la rehabilitació, veuen en ella una manera d’enfocar la construcció més 
sostenible, ja que per una banda utilitza menys recursos i per l’altra és una manera de convertir 
els vells edificis en edificis més eficients energèticament. A més a més, la restauració és – ben 
portada a la pràctica – respectuosa amb el nostre patrimoni arquitectònic i urbanístic. 

Però per a que la restauració es converteixi realment en un sector important dins de la 
construcció hem de passar, entre d’altres coses, per conscienciar i ensenyar-la als futurs 
professionals. Així doncs, el món acadèmic ha de fer una aposta i dedicar hores al seu 
ensenyament des de dos punts de vista essencials: 

Per una banda, el tècnic, ja que s’han de conèixer els processos patològics, les solucions i 
tècniques aplicables, així com els tipus de materials existents i la compatibilitat d’aquests amb 
els nous materials. 

Per altra banda, s’ha de mirar que els futurs professionals desenvolupin una estima cap al seu 
patrimoni històric, a partir del qual puguin fer un anàlisi crític sobre quins tipus de decisions 
tècniques o conceptuals són les més adequades. 

 

3.2 La restauració a Espanya i a Europa 

Primer de tot farem un repàs per aquelles institucions relacionades amb la construcció que em 
semblen més rellevants, per tal de fer un mapa de com es desenvolupa la pràctica de la 
restauració a Espanya i a Europa. Així doncs, parlarem aquí dels Col·legis professionals, com a 
representació dels qui estan ara treballant en el sector de la construcció, de les universitats 
com a representants dels futurs professionals i per últim, farem uns reculls de premsa per veure 
com es transmet a la població en general. 

3.2.1 Col·legis professionals 

A Catalunya, existeixen el Col·legi Professional d’Arquitectes (CoaC) i el d’Aparelladors, 
Arquitectes Tècnics i Enginyers de l’Edificació, els quals ofereixen cursos de diferents tipus 
sobre restauració, rehabilitació, prevenció i diagnosi. Tant l’un com l’altre, ofereixen estudis de 
postgrau i cursets diversos relacionats amb la matèria. També ofereixen assistència tècnica als 
seus col·legiats (com la Oficina de Suport a la Rehabilitació [6]) o al ciutadà. 

La Agrupació d’Arquitectes per a la Defensa i Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic 
(AADIPA)[1], depenent del CoaC, promou diverses activitats i ofereix diversos cursos, entre els 
quals està el Curset Anual sobre Intervenció en el Patrimoni Arquitectònic, el qual al 2007 va 
celebrar el seu 30è aniversari.  

Així doncs, la Rehabilitació està molt present en els professionals d’avui dia que veuen en ella 
una sortida viable davant els mals temps i tot això es veu reflectit en l’activitat que hi ha sobre 
el tema als col·legis. (v. figura 1) 
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3.2.2 Universitats 

La universitat pública que ofereix els estudis d’Arquitectura i Arquitectura tècnica a Barcelona 
és la Universitat Politècnica de Catalunya. Pel que fa a la carrera d’Arquitectura, fins ara ha 
existit una assignatura a 5è curs “Construcció VI” i algunes optatives dedicades a la matèria. 
Amb el Pla Bolonya, podem veure com a la Escola del Vallès es preveu una assignatura de 4 
ECTS a 5è curs titulada “Intervenció en el parc edificat”. Pel que fa a la carrera d’Arquitectura 
tècnica (en procés d’extinció) té una assignatura de 6 crèdits de patologies al tercer curs [8], 
mentre que a la nova carrera d’Enginyeria de l’Edificació (substituta de l’anterior pel Pla 
Bolonya) es preveu una assignatura de 5 ECTS a 4rt curs per a la matèria [9]. A més a més, hi 
ha optatives que ofereixen l’ampliació d’aquests coneixements. 

Observant els estudis d’Arquitectura i Arquitectura Tècnica de Madrid, València i Sevilla, veiem 
com aquesta és la tònica general. Així doncs, actualment, els professionals Arquitectes o 
Arquitectes tècnics han tingut un mínim de formació en patologies, tècniques de rehabilitació i 
anàlisi patològic. Tot i que aquesta formació sigui molt escassa (estem parlant de carreres de 
300 i 240 ECTS totals) i bé podria ampliar-se, s’ha de tenir en compte que són carreres 
multidisciplinars i a vegades es fa complicat donar cabuda a tots els coneixements. És per això 
que és molt important que l’estudiant tingui la oportunitat d’ampliar els seus coneixements a 
través de les optatives. (v. Figura 2) 
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Figura 1  
Serveis de restauració dels col·legis professionals 
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Figura 2  
Dedicació d’hores a la restauració a les universitats 

elaboració pròpia 
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3.2.3 L’estudi de la restauració a Europa 

Segons l’estudi  “Políticas de rehabilitación y regeneración urbana” [7], realitzat per 
L’observatorio vasco de la vivienda a l’octubre del 2010, la rehabilitació d’edificis a Europa 
suposa ben bé un 30% del total de la construcció, mentre que a Espanya volta el 10%.  

Pel que fa a la manera d’afrontar el tema per part de les universitats, podem trobar alguns 
exemples on aquesta pren més força. Són els casos d’Itàlia o Alemanya. A la primera, els 
estudis d’arquitectura estan des de fa anys muntats sobre el sistema europeu 3 + 2, on en el 
màster de 2 anys, l’estudiant pot triar entre vàries especialitzacions, una de les quals és 
Restauració, obtenint així l’especialitat. Pel que fa a Alemanya, existeix un Departament de 
Restauració, amb qui si fas 6 dels 10 projectes que es fan al llarg de la carrera, s’obté el títol 
d’especialista. 

Podríem dir que en aquests països d’Europa, s’ha apostat per l’especialització de manera que 
hi haurà recents titulats molt coneixedors de la matèria, alhora que d’altres que tindran un 
coneixement escàs o nul. 

3.2.4 Reculls de premsa 

Últimament hem pogut sentir algunes noticies sobre restauració, de les quals en destacaria les 
següents: 

Per una banda comencen a sorgir polítiques per a potenciar la rehabilitació d’edificis, a través 
d’ajudes o deduccions fiscals. A l’abril d’aquest mateix any, es va anunciar l’augment de la 
deducció fiscal pels costos de rehabilitació d’habitatges (v. Annex 1). Tot i que el titular pugui 
ser tendenciós emfatitzant la davallada de la restauració en un 1,5%, hem de tenir present que 
l’any 2010, la construcció en general va tenir una davallada mitja del 30%. En el gràfic de la 
figura 3 – adjunt a la notícia esmentada - podem veure com la caiguda de la rehabilitació no és 
ni de bon tros comparable a la de la construcció en general. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3  
Comparativa entre quatre activitats dels sector de la construcció 

 Elaborat pel Ministeri de Foment i Euroconstruct  
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Per altra banda, fa aproximadament un any, s’anunciava la obligatorietat de passar l’Inspecció 
Tècnica d’Edificis (ITE) a Catalunya (GenCat – Habitatge) [5], obligatòria per als edificis 
plurifamiliars de més de 40 anys. Aquesta obligatorietat obre una nova sortida per als 
professionals del sector, estretament relacionada a la restauració i rehabilitació.  

Una altra dada interessant és que la secció del Periódico anomenada “Catalunya construeix”, 
ha dedicat diversos números a la rehabilitació [3]. Sent una revista especialitzada en 
construcció però per a tots els públics, és interessant que dediqui diverses seccions a aquesta 
temàtica. 

Per últim, per a l’edició del Construmat d’aquest any – on es deia que s’apostava per la 
restauració - s’ha signat un manifest en defensa del sector de la construcció i l’obra civil a 
Espanya, on una de les demandes és la potenciació per part de les administracions de la 
rehabilitació dels habitatges, mitjançant ajudes o deduccions fiscals, per a mirar de donar una 
empenta a la construcció (v. Annex 2). 

Així doncs, la restauració està essent un tema d’actualitat tant a nivell polític, com econòmic i 
social. Tot i que encara queda molt de recorregut per a arribar als nivells europeus que aquesta 
representa per al sector, sembla que estem fent camí. 

3.2.5 L’estudi de la restauració als Cicles Formatius 

Fins ara hem vist com la restauració està present en els ensenyaments post-obligatoris i també 
en els col·legis professionals i fins i tot en els mitjans de comunicació per a al públic en general 
com en algunes noves polítiques econòmiques. 

En canvi, als Cicles Formatius de Grau Superior la situació és totalment diferent.  

Actualment hi ha tres CFGS de la branca d’Edificació i Obra Civil, dels quals només un té 
l’esborrany per al títol LOE (Projectes d’Edificació). De qualsevol d’aquests cicles (tant dels tres 
LOGSE com el LOE), només existeix un crèdit en el CFGS de Realització i Plans d’obra on 
s’esmentin les Patologies.  

Aquest cicle, està composat per 10 crèdits, el tercer dels quals contempla d’una manera molt 
pobra les patologies (v. Annex 3). Molt resumidament, però d’una manera molt gràfica, veiem 
com de 5700 hores que acumulen els tres Cicles de Grau Superior de la branca d’Edificació i 
Obra civil, només quaranta-dues hores estan destinades a la impartició de conceptes de 
restauració. (v. Figura 4) 

 

  

 

 

 

CFGS 
Hores  
totals 

Hores 
restauracio 

Realització i plans d’obra (LOGSE) 1700 42 

Desenvolupament de projectes urbanístics i 
operacions topogràfiques (LOGSE) 

2000 0 

Desenvolupament i aplicació i aplicació de projectes 
de construcció (LOGSE) 

2000 0 

Projectes d’edificació (LOE) 2000 0 

TOTAL 5700 42 

Figura 4  
Dedicació d’hores a la restauració en el conjunt de cicles elaboració pròpia 

basat en la situació de l’Institut on he realitzat les pràctiques 
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3.3 La impartició de la restauració a l’Institut de pràctiques 

3.3.1 Presentació del cicle 

El CFGS Realització i plans d’obra és un dels tres cicles de Grau Superior de la família 
d’Edificació i Obra civil, juntament amb el de Projectes d’Edificació (LOE) i el de 
Desenvolupament de projectes urbanístics i operacions topogràfiques (LOGSE). 

Aquest cicle consta de 1700 hores, dividides en 10 crèdits:  

01. Replanteigs d’obra 
02. Plans d’obra 
03. Programació de talls d’obra 
04. Unitats d’obra 
05. Plans de seguretat a la construcció 
06. Administració, gestió i comercialització en la petita empresa 
07. Relacions en l’àmbit de treball 
08. Formació i orientació laboral 
09. Formació en centres de treball 
10. Síntesi 

La competència general del cicle és la de intervenir en l’execució d’obres civils i d’edificació; 
organitzar els talls d’obra, realitzar el seguiment de la planificació, materialitzar els replanteigs i 
comprovar l’aplicació del pla de seguretat. (annex del DECRET 56/1998, de 3 de març, pel qual 
s’estableix el currículum del cicle formatiu de grau superior de realització i plans d’obres (DOGC 
núm. 2625, de 23 d’abril de 1998)). 

Per a veure la definició del cicle segons la LOGSE, veieu l’annex 4. 

 

3.3.2 Presentació del crèdit 03: Programació de talls d’obra 

El “Crèdits 3: Programació dels talls d’obra”, consta d’un mínim de 380 hores i juntament amb 
el “Crèdit  4: Unitats d’obra”, respon a un mòdul professional anomenat “Organització dels talls 
d’obra” i a la unitat de competència “Organitzar, supervisar i controlar els talls d’obra”.             
(v. figura 5) 
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Figura 5  
Relació del cicle formatiu amb el perfil professional  

extret de www.xtec.es 
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3.3.3 Les unitats didàctiques del crèdit 3 a l’Institut de pràctiques 

A l’Institut on he realitzat les pràctiques del màster, han dividit el crèdit 3 en setze unitats 
didàctiques, la última de les quals està dedicada a les Patologies i la rehabilitació d’edificis.     
(v. figura 6) 

 

C3 Unitat Didàctica Hores Prof. resp. 

UD1 Interpretació dels documents del projecte 9h R. Fernandez 

UD2 Identificació de les unitats d’obra del tall 12h R. Fernandez 

UD3 Obtenció de dades funcionals, de temps i econòmiques 12h R. Fernandez 

UD4 Anàlisi de costos dels sistema d’execució 15h R. Fernandez 

UD5 Identificació dels sistema d’amidament 18h R. Fernandez 

UD6 Realització dels amidaments 18h R. Fernandez 

UD7 Planificació i el control del tall 15h R. Fernandez 

UD8 Documents del projecte 40h J. Jimenez 

UD9 Equipaments 30h J. Jimenez 

UD10 Instal·lacions provisionals 15h J. Jimenez 

UD11 Seguiments de talls d’obra 57h J. Jimenez 

UD12 Pla de control 50h J. Jimenez 

UD13 Aixecament de construccions existents o en curs d’exec. 42h O. Lahuerta 

UD14 Elements auxiliars i de seguretat 22h O. Lahuerta 

UD15 Documents del projecte 22h O. Lahuerta 

UD16 Patologies i rehabilitació d’edificació 42h O. Lahuerta 

 Total hores crèdit: 419h (380h + 39HLLD) 

 

 

 

Aquest crèdit s’imparteix al llarg dels tres trimestres del segon curs del cicle en l’horari que es 
pot observar a la figura 7. 

 

 

 

HORARI C3 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

17h30-18h20  UD1-UD7  UD1-UD7  

Descans      

18h40-19h30 UD8-UD12 UD1-UD7 UD13-UD16   

19h30-20h20 UD8-UD12 UD8-UD12 UD13-UD16   

20h20-21h10 UD13-UD16 UD8-UD12 UD8-UD12   

20h20-22h00 UD13-UD16  UD8-UD12   

Figura 6  
Divisió del crèdit 03 en 16 Unitats Didàctiques 

Elaboració pròpia basat en la realitat de l’Institut on he realitzat les pràctiques 

Figura 7  
Horari del C3 a l’Institut 

Elaboració pròpia basat en la realitat de l’Institut on he realitzat les pràctiques 
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3.3.1 Unitat didàctica 16: Patologies i rehabilitació d’edificació 

Aquesta Unitat Didàctica consta de 42 hores i s’imparteix durant el tercer trimestre del segon 
curs, durant 4 hores a la setmana. (v. Figura 8) 

 

 

 

 

La metodologia emprada per a aquesta unitat didàctica és exclusivament la de classes 
magistrals. Tot i que es procura fer-ho molt gràfic, les classes consisteixen en un passi de 
fotografies relacionades amb el tema i dividides amb subtemes com ara fonamentacions, 
estructures de formigó, cobertes, murs... 

Es troba a faltar, per una banda, l’explicació lògica de per què succeeixen les patologies. 
L’alumne marxa de classe havent visualitzat una sèrie d’edificis malalts, però sense saber com i 
perquè han arribat a aquell estat. 

Per altra banda, es troba també a faltar una participació més activa de l’alumnat. Aquest és un 
alumne passiu que normalment no planteja ni tan sols cap dubte. 

Pel que fa a l’avaluació, aquesta recau quasi exclusivament en alguna pregunta de l’examen i 
una petita part en l’assistència a classe, però no en la seva participació. Tampoc hi ha cap 
aplicació dels conceptes en cap treball ni una avaluació continuada real. 

Així doncs, tot i que es dediquin un número d’hores adequat al tema, aquestes no estan ben 
aprofitades, ja que falta emfatitzar els conceptes bàsics i falta una estructura més clara de la 
unitat didàctica. 

A més a més, creiem que motivant una major participació i implicació de l’alumnat, 
s’aconseguirien uns nivells d’aprofitament molt més elevats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARI C3 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

17h30-18h20      

Descans      

18h40-19h30      

19h30-20h20      

20h20-21h10      

20h20-22h00      

Figura 8  
Horari de la UD16 a l’Institut 

Elaboració pròpia basat en la realitat de l’Institut on he realitzat les pràctiques 
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3.4 Els problemes 

Després de tot el comentat, podem veure que existeixen dos problemes: 

Per una banda, hi ha una falta de correlació entre el món pedagògic als cicles formatius i el 
real. I és que aquell no sembla adonar-se de que l’economia dins el sector de la construcció 
està tirant cap a la rehabilitació entenent-la com a possible motor de futur. Mentre a les 
universitats, podem dir que tots els estudiants tindran una formació bàsica – molt bàsica en 
alguns casos – sobre la restauració i la rehabilitació d’edificis, als cicles formatius podem 
afirmar que no hauran sentit a parlar d’una altra cosa que no sigui obra nova.  

Per altra banda, la única unitat didàctica existent sobre restauració a l’Insitut on he realitzat les 
pràctiques s’imparteix d’una manera massa supèrflua, cosa que fa que els alumnes no 
obtinguin uns conceptes bàsics que creiem necessaris. 

Som conscients, que els estudis d’edificació (tant a nivell universitari com als cicles) són molt 
multidisciplinars, cosa que fa que a vegades sigui difícil de donar cabuda a tots els temes d’una 
manera òptima.  

Per això no creiem necessari ni creiem que fóra bo augmentar les hores de dedicació a aquest 
tema, però sí seria molt profitós refer i repensar una nova metodologia i una nova programació 
per a augmentar els seu aprofitament per part dels alumnes. 

El propòsit d’aquest treball és el d’aconseguir els següents objectius: 

� Dinamitzar l’assignatura 
� Clarificar els conceptes principals per a emfatitzar-los i treballar-los 
� Major implicació i participació de l’alumnat 
� Desenvolupament del sentit crític de l’alumnat 
� Menor absentisme  

Aquests, els aconseguirem mitjançant: 

� Divisió de l’assignatura en diferents espais (espai aula - bloc classe – bloc equip) 
� Ús de les noves tecnologies 
� Ús de metodologies diferents: 

o Anàlisi d’objectes 
o Debats 
o Treball en equip 

� Sistema d’autoavaluació de l’alumnat 
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4. DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ 

El nou sistema de treball que aquí presentem modificarà en diversos aspectes la unitat 
didàctica tal i com es realitza a l’Insitut per tal d’aconseguir els objectius marcats. 

D’una banda, l’espai físic de l’aula ha estat ampliat a dos espais digitals per tal de donar-li una 
continuïtat a fora de l’Institut (v. Figura 9) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aquesta ampliació de l’espai aula, ens permet ampliar en el temps de dedicació a la Unitat 
Didàctica; d’aquesta manera la feina fet a l’aula suposarà sempre la introducció a la feina que 
s’haurà de fer a casa. D’aquesta manera els alumnes aniran incorporant els coneixements de 
mica en mica i no tots de cop al final per a l’examen (v. Figura 10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El fet d’allargar en el temps i en l’espai la dedicació a l’estudi i pràctica de la unitat didàctica, 
ens permet substituït l’aprenentatge per memorització, per un aprenentatge per deducció, 
anàlisi i aplicació (v. Figura 11) 

 

 

 

 

 

 

 

AULA 

ESPAI - AULA 

BLOC - CLASSE 

BLOC - EQUIP 

Figura 9  
Ampliació de l’espai existent 

Elaboració pròpia 

Figura 10  
Ampliació del temps de dedicació 

Elaboració pròpia 

ESTUDI PER 
L’EXAMEN 

ACTIVITATS  
Espai aula 

PARTICIPACIÓ 
Bloc classe 

APLICACIÓ 
Bloc equip 

Figura 11  
Nou aprenentatge 
Elaboració pròpia 

MEMÒRIA 

DEDUCCIÓ 
Espai aula 

ANÀLISI 
Bloc classe 

PRÀCTICA 
Bloc equip 
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Pel que fa al sistema d’avaluació, tot i que la qualificació va a càrrec exclusivament del 
professor, es fomentarà un sistema d’autoavaluació entre els alumnes, sempre tenint l’objectiu 
d’ajudar als altres equips a millorar els seus treballs. D’aquesta manera es fomenta el treball 
col·laboratiu, no només entre els components d’un mateix equip, sinó estenent-lo a la 
col·laboració amb tota la classe. 

Per últim, l’avaluació es diversificarà de manera que enlloc de tenir en compte la resposta a un 
examen, es valorarà l’assistència i la realització de les activitats, la participació i el 
desenvolupament del treball (v. Figura 12) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AVALUACIÓ 

ACTIVITATS 
Espai aula 

PARTICIPACIÓ 
Bloc classe 

TREBALL 
Bloc equip 

Figura 12  
Sistema d’avaluació 
Elaboració pròpia 
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5. RESULTATS 

5.1 Definició de la unitat didàctica. 

5.1.1 Programació de la Unitat Didàctica 

Com ja hem dit, la unitat didàctica sobre la qual treballem consta de 42 hores impartides durant 
el 2n curs del CFGS de Realització i Plans d’obra. 

Aquesta està dividida en dos Nuclis d’Activitats:  

� NA1, Patologies en el procés constructiu 
� NA2: Tècniques de rehabilitació.  

Com hem dit abans, respectarem aquesta estructura inicial ja que trobem que és adequada. 

Primer de tot, de cada un dels dos nuclis d’activitats, procedirem a determinar: 

- els objectius terminals (v. Figura 13),  
- els continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals (v. Figura 14)  
- els continguts de procediments (v. Figura 15)  
- els continguts d’actitud (v. Figura 16) 

Afegirem aquells objectius, continguts i procediments que, juntament amb el tutor del centre, 
ens han semblat adients per a completar un bon coneixement de la temàtica. 

 

NA  OBJECTIUS TERMINALS 

NA1 OT1 Determinar els elements més rellevants i significatius d’un emplaçament o una 
construcció existent necessaris per a la realització d’aixecaments, a partir 
d’observacions directes i de documents relatius al lloc. 

NA1 OT2 Elaborar croquis de conjunt i de detalls d’aixecaments de construccions 
existents o en curs d’execució, entenedors, proporcionats, acotats i amb la 
simbologia adequada, a partir de la documentació del lloc, de la inspecció 
visual i de les mesures preses. 

NA2 * OT3 Conèixer els sistemes de mesura i les tècniques de rehabilitació més comuns i 
la seva correcta aplicació segons l’element constructiu i el material. 

NA1 OT4 Comprovar que la documentació del projecte conté totes les especificacions 
necessàries per al desenvolupament dels treballs del tall, a partir de la seva 
anàlisi. 

NA1 * OT5 Conèixer els diversos processos patològics i saber interpretar els símptomes 
per a determinar les actuacions més adequades. 

* Objectiu no contemplat per la LOGSE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 13  
Objectius terminals de la UD 

Elaboració pròpia 
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NA  CONTINGUTS DE FETS, CONCEPTES I SISTEMES CONCEPTUALS 

 Documents del projecte 

NA1 C1.1 Projectes de rehabilitació 

NA1 C1.2 Projecte bàsic i projecte d’execució: documents 

NA1 C1.3 Memòria descriptiva i memòria d’execució 

NA1 C1.4 Plànols de conjunt i de detall 

NA1 C1.5 Normativa d’aplicació obligatòria 

 Sistemes d’execució 

NA2 C2.1 Rendiments de materials i mà d’obra 

NA2 C2.2 Mitjans auxiliars per consolidacions, estructures i construcció d’elements 
complementaris 

NA1 C2.3 Patologies 

 Aixecaments 

NA1 C3.1 Tipus i mètodes d’aixecaments. Característiques del lloc. 

NA1 C3.2 Elements més rellevants d’un aixecament 

NA2 C3.3 Instruments de mesura i auxiliars emprats en aixecaments 

NA1 C3.4 El croquis per a la representació d’aixecaments. Claredat d’expressió, 
proporció, simbologia i acotació. 

 Pla de control 

NA2 C4 Assaigs de materials: tipus, finalitat, paràmetres, procés d’execució 

Figura 14  
Continguts de fets, conceptes i sistemes conceptuals de la UD 

Elaboració pròpia 
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* Procediment no contemplat per la LOGSE 
 
 
 
 
 

 

 

NA  CONTINGUTS DE PROCEDIMENTS 

 Preparació del tall d’obra 

NA1 P1.1 Aixecament de construccions existents o en curs d’execució 

NA1 P1.2 Croquisació de conjunt i de detalls 

NA1 P1.3 Interpretació dels documents del projecte i d’obra 

 Realització dels aixecaments 

NA1 P2.1 Identificació dels elements més rellevants d’un aixecament 

NA1 P2.2 Situació dels elements més significatius d’un aixecament 

NA1 P2.3 Croquisació d’aixecaments, emplaçaments i construccions existents 

NA1 P2.4 Aplicació de la simbologia adequada 

NA1 P2.5 Representació de detalls 

NA1 P2.6 Acotació de croquis 

 * Patologies 

NA1 * P3.1 Identificar les patologies més importants 

NA1 * P3.2 Deduir les possibles causes de les patologies 

 * P3.3 Aplicar els diferents estris i mitjans de mesura 

NA  CONTINGUTS D’ACTITUDS 

 Execució sistemàtica del procés de resolució de problemes 

NA2 A1 Argumentació i justificació de les decisions preses en les modificacions i les 
correccions dels processos d’execució 

 Execució independent del treball 

NA2 A2 Rigorositat en al interpretació de les especificacions del projecte i en la 
determinació dels recursos necessaris 

 Intercanvi d’idees, opinions i experiències 

NA2 A3 Esperit crític en l’anàlisi global del programa general i en l’anàlisi dels 
resultats dels treballs 

 Mentalitat emprenedora en les tasques i les accions 

NA2 A4.1 Millorament dels procediments d’execució mitjançant propostes alternatives i 
l’optimació dels recursos 

NA2 A4.2 Recerca de noves actuacions i mètodes de treball, aplicant-hi les 
innovacions tecnològiques quant a materials, aparells de mesura i sistemes 
de treball 

 Qualitat del treball 

NA1 A5 Pulcritud i presentació proporcionada dels croquis d’aixecaments 

Figura 15  
Continguts de procediments de la UD 

Elaboració pròpia 

Figura 16 
Continguts d’actituds de la UD 

Elaboració pròpia 
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5.1.2 Temporització de la Unitat Didàctica 

A continuació, procedirem a dividir el Nucli d’Activitats 1 (v. Figura 17) i el Nucli d’Activitats 2 (v. 
Figura 18) en Activitats d’Ensenyament i Aprenentatge per tal de temporitzar correctament la 
Unitat Didàctica: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NUCLI ACT. 1 Patologies en el procés constructiu 25h20min 

 E/A1: L’anàlisi patològic 6h40min 

 OT1; OT2;OT4 C1; C3 P1; P2 A2; A5  

 E/A2: Patologies mecàniques 5h00min 

 * OT5 C2.3 P3 A2  

 E/A3: Patologies físiques  3h20min 

 * OT5 C2.3 P3 A2  

 E/A4:Patologies químiques 5h00min 

 * OT5 C2.3 P3 A2  

 E/A5: Treballs 5h00min 

 OT1; OT2; OT4; *OT5 C1; C2.3;C3 P1; P2; P3 A2; A3; A5  

NUCLI ACT. 2 Tècniques de rehabilitació 16h40min 

 E/A1: Sistemes de mesura i assajos 3h20min 

 *OT3 C4 P3.3 A1; A2  

 E/A2: Tècniques de rehabilitació 5h00min 

 * OT3 C2 P3 A4  

 E/A3: Incompatibilitats 3h20min 

 * OT5 C4 P3 A3  

 E/A4: Treballs 3h20min 

 * OT3; * OT5 C2; C4 P3 A1; A2; A3; A4  

Figura 17  
Activitats d’Ensenyament i aprenentatge del NA1: Patologies en el procés constructiu 

Elaboració pròpia 

Figura 18  
Activitats d’Ensenyament i aprenentatge del NA2: Tècniques de rehabilitació 

Elaboració pròpia 
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5.1.1 Horari de la Unitat Didàctica 

La metodologia que plantegem requereix un cert temps de feina a casa per part de l’alumne. 
Creiem que si mantenim l’horari que hi ha actualment a l’Institut, hi hauria massa càrrega de 
feina que finalment no es podria portar a terme d’una manera correcta. Així doncs, proposem 
allargar la unitat didàctica a dos trimestres (el segon i tercer) durant només dues hores a la 
setmana, mantenint així les hores lectives totals, però donant més marge a l’alumnat per a que 
pugui treballar a casa. 

Aquesta operació es podria fer de dues maneres diferents: 

� fer dos dies a la setmana, una hora de classe al dia (v. Figura 19) 
� fer només un dia a la setmana, dues hores (v. Figura 20) 

Ens hem decidit per la segona opció ja que creiem que tenir dues hores de classe seguides ens 
permetrà portar a terme de millor manera la metodologia proposada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORARI C3 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

17h30-18h20      

Descans      

18h40-19h30      

19h30-20h20      

20h20-21h10      

20h20-22h00      

HORARI C3 Dilluns Dimarts Dimecres Dijous Divendres 

17h30-18h20      

Descans      

18h40-19h30      

19h30-20h20      

20h20-21h10      

20h20-22h00      

Figura 19  
Opció 1 pel nou horari 

Elaboració pròpia 

Figura 20 
Opció 2 pel nou horari 

Elaboració pròpia 
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5.2 Estratègia metodològica de la Unitat Didàctica 

5.2.1 Els tres espais 

Com hem comentat amb anterioritat, un dels nostres principals objectius és el de dinamitzar la 
classe per a fer la temàtica més interessant i augmentar la participació dels alumnes. 

Per a aconseguir-ho hem ideat tres espais de treball; per una banda l’espai-aula, on els 
alumnes i el professor es trobaran dues hores per setmana; d’altra banda, dos espais digitals, 
un del grup classe, creat i moderat pel professor i un altre personal per a cada equip de treball 
(v. figura 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A l’espai-aula s’introduiran els temes a seguir i es faran un seguit d’activitats. També s’utilitzarà 
aquest espai per fer dues presentacions dels treballs a realitzar (una a final del 2n trimestre, i 
una altra al final del 3r). (v. Figura 22) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESPAI AULA BLOC  
PROFESSOR 

BLOCS EQUIPS Figura 21  
Espais de la UD 
Elaboració pròpia 

ESPAI AULA 

INTRODUCCIÓ 
TEMES 

LLANÇAMENT 
DEBATS 

ACTIVITATS PRESENTACIÓ 
TREBALLS 

Figura 22  
Espai - Aula 

Elaboració pròpia 

BLOCS 
EQUIPS 

BLOC 
CLASSE BLOC 

CLASSE 
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Al bloc-classe, el professor hi tindrà penjada tota la informació dels temes que s’hauran 
introduït a classe així com referències documentals i bibliografia i webografia per a la seva 
ampliació. Serà un espai on els alumnes podran plantejar dubtes o demanar que se’ls expliqui 
alguna cosa que no els hagi quedat clara. (v. Figura 23) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Als blocs-equip, creats el primer dia de classe per cada equip, els alumnes aniran penjant el 
seu treball a mesura que vagin avançant. Els altres equips podran anar mirant com van 
treballant els seus companys i podran fer comentaris sobre aquests sempre amb la intenció 
d’ajudar a millorar. (v. Figura 24) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BLOC EQUIP 

TREBALLS 

BLOC 
CLASSE 

ESPAI AULA 

RSS BLOCS 
EQUIPS 

RSS 

BLOC CLASSE 

AMPLIACIÓ 
TEMES 

DEBATS 

BLOCS 
EQUIPS 

ESPAI AULA 

ESPAI AULA 

RSS 

Figura 24  
Bloc equip 

Elaboració pròpia 

Figura 23  
Bloc classe 

Elaboració pròpia 
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Tots els blocs – tant el del professor com els dels equips – estaran connectats entre ells 
mitjançant RSS, de manera que qualsevol actualització serà comunicada a tots els alumnes i al 
professor mitjançant un correu electrònic. (v. Figura 25) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TREBALLS 

BLOC 
ALUMNE1 

BLOC 
ALUMNE2 

BLOC 
ALUMNE3 

BLOC 
ALUMNE4 

BLOC 
ALUMNE5 

CRÍTIQUES 

participació 

AULA 

ACTIVITATS 

TREBALLS 

DEBATS 

BLOC 
PROFESSOR 

TEMES 
dubtes 

presentació 

Figura 25  
Metodologia general 
Elaboració pròpia 



 

La restauració arquitectònica: intervenció tècnica i responsabilitat social 
23 

5.2.2 Metodologia aplicada a la Taxonomia de Bloom 

Cadascun d’aquests blocs serà presentat pel professor a l’espai-aula i es començarà a treballar 
a través d’una activitat. El tema s’ampliarà a través de la lectura a casa de la informació que hi 
hagi penjada al bloc-classe, utilitzant aquest espai  per a resoldre dubtes i aclarir conceptes. 
S’aplicaran els coneixements adquirits a través del treball encomanant al bloc-equip. Finalment, 
es comentaran i avaluaran els treballs dels altres equips. D’aquesta manera seguirem el procés 
de la Taxonomia de Bloom, que ens ajudarà a endreçar el procés d’aprenentatge dels alumnes 
(v. Figura 26). 
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Figura 26  
Aplicació Taxonomia de Bloom 

Elaboració pròpia 
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5.2.3 Temporització UD 

En la següent taula podem observar com es treballaran els diferents temes de la UD  a 
través dels tres espais creats. (v. Figura 27) 
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5.2.4 Les activitats d’ensenyament - aprenentatge: temporització i programació 

La unitat didàctica ha estat dividida en 7 activitats d’E/A que ocuparan entre 2 i 3 setmanes 
cadascuna. El sistema de treball presentat s’aplicarà  a cadascuna de les activitats d’E/A per tal 
de treballar-les des dels diferents espais creats. A continuació, detallem la temporització i 
organització de cadascuna de les set activitats. 

Hem considerat una activitat E/A 0 ja que respon a la introducció del sistema aplicat i la creació 
per part dels alumnes del seu bloc. Estrictament no conté cap contingut de la UD. Per altra 
banda, l’activitat d’E/A 7 l’hem dividit en dues parts, una al final de cada trimestre, ja que 
respon a la realització de les dues parts del treball. 

 

 

SETM. Espai aula Bloc classe Bloc equip 

1 Introducció al tema (30min) 

Presentació  bloc classe (10min) 

Creació bloc-equip (60min) 

Fer una ullada per a 
comprendre el seu 
funcionament. 

Finalitzar-ne la creació i 
posar el títol segons el 
treball adjudicat. 

Aquesta primera classe es dedicarà a presentar el funcionament de la unitat didàctica i es 
presentarà el bloc-classe. A continuació, els alumnes que no tinguin compte amb Google, 
n’hauran de crear una per així ’organitzar-se en equips i començar a crear el seu bloc, que 
haurà d’estar finalitzat per a la setmana següent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT E/A 0  1 setmanes 

El procés patològic: un mètode científic 

 Introducció i creació del bloc 1 setmana 
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SETM. Espai aula Bloc classe Bloc equip 

2 Introducció al tema (30min) 

Exemples (20min) 

Activitat 1.1: Discussió de casos; 
quines dades falten en aquestes 
recopilacions de dades? (50min) 

Llegir apunts i 
participar en el debat: 
“Segons el teu parer, 
quines són les dades a 
recopilar 
indispensables?” 

Recopilació fotogràfica i 
documental. 

Es farà èmfasi en el mètode científic que un anàlisi patològic suposa. Com si d’un CSI 
o un Dr. House es tractés, la correcta recopilació de la informació, de les pistes, és 
essencial. També es parlarà de la implantació de l’ITE – Inspecció Tècnica d’Edificis, 
implantada a Catalunya des del Febrer del 2010. (http://www.coac.net/ITE). 

3 Introducció al tema (20min) 

Exemples (20min) 

Activitat 1.2: Representació de les 
patologies d’una façana donada 
(60min) 

Llegir apunts 
d’ampliació. 

Presa de mesures i 
aixecament. 

Un cop els alumnes ja saben quines dades s’han de prendre de l’edifici, s’ha de saber 
com representar-les en un plànol. Així doncs, donarem un seguit d’eines per a la 
correcta comprensió de la documentació gràfica i farem un exercici pràctic a classe. 

4 Introducció al tema (20min) 

Exemples (20min) 

Activitat 1.3: Esquema de la 
memòria per al treball que 
desenvolupes (60min) 

Llegir apunts 
d’ampliació 

Presa de mesures i 
aixecament. 

Una altra part important per a un document d’estat actual d’un edifici és la memòria 
escrita. Es presentaran les parts que aquesta ha de tenir. La última part de la classe, 
els alumnes faran un esquema de memòria aplicat a l’edifici que estan analitzant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT E/A 1  3 setmanes 

El procés patològic: un mètode científic 

 Recopilació de dades 1 setmana 

 Representació 1 setmana 

 Memòria 1 setmana 
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SETM. Espai aula Bloc classe Bloc equip 

5 Introducció al tema (30min) 

Exemples (20min) 

Activitat 2.1: Troba la causa de 
les següents deformacions. 
Anàlisi d’objectes. (40min) 

Llegir els apunts 
d’ampliació. Preguntes 
i dubtes. 

Dibuix de patologies 
mecàniques. Si el teu 
treball no en té, 
comenta algun treball 
dels altres companys. 

Es presentaran els diferents tipus de deformacions, fent èmfasi en la raó mecànica 
per a la qual la deformació és aquella i no una altra. També es farà especial atenció a 
les deformacions susceptibles de confusió. Per això, l’activitat que es plantejarà anirà 
enfocada a fer pensar a l’alumna en la possible causa de diferents casos plantejats. 

6 Introducció al tema (30min) 

Exemples (20min) 

Activitat 2.2: Dedueix la causa de 
les esquerdes i fissures que veus. 
Anàlisi d’objectes. (50min) 

Llegir els apunts 
d’ampliació. Preguntes 
i dubtes. 

Dibuix de patologies 
mecàniques. Si el teu 
treball no en té, 
comenta algun treball 
dels altres companys. 

Es presentaran els diferents tipus d’esquerdes i fissures, fent èmfasi en la raó 
mecànica per a la qual la deformació és aquella i no una altra. També es farà especial 
atenció a les esquerdes i fissures susceptibles de confusió. Per això, l’activitat que es 
plantejarà anirà enfocada a fer pensar a l’alumna en la possible causa de diferents 
casos plantejats. 

7 Introducció al tema (30min) 

Exemples (20min) 

Activitat 2.3: Esquema personal 
de patologies mecàniques i les 
seves possibles causes. (50min) 

Llegir els apunts 
d’ampliació. Preguntes 
i dubtes. Comentem 
els esquemes dels 
companys i triem-ne el 
més adient. 

Dibuix de patologies 
mecàniques. Si el teu 
treball no en té, 
comenta algun treball 
dels altres companys. 

Es presentaran els diferents tipus despreniments i erosions, fent èmfasi en la raó 
mecànica de cada patologia. També es farà especial atenció a erosions i 
despreniments susceptibles de confusió. L’activitat 2.3. anirà enfocada a tenir un 
quadre resum de les tres sessions de patologies mecàniques. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT E/A 2 3 setmanes 

Patologies mecàniques 

 Deformacions 1 setmana 

 Esquerdes i fissures 1 setmana 

 Despreniments i erosions 1 setmana 
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SETM. Espai aula Bloc classe Bloc equip 

8 Introducció al tema (30min) 

Exemples (20min) 

Activitat 3.1: Classifica els 
exemples segons tipus 
d’humitats. (40min) 

Llegir atentament els 
apunts d’ampliació. Hi 
haurà la solució a 
l’Activitat 3.1. 

Dibuix de patologies 
físiques. Si el teu treball 
no en té, comenta algun 
treball dels altres 
companys. 

Es presentaran els diferents tipus d’humitats, fent èmfasi en la raó física de la 
patologia. També es farà especial atenció a les humitats susceptibles de confusió. 
L’activitat plantejada va enfocada a que l’alumne sàpiga diferenciar diferents tipus 
d’humitats amb la simple observació. 

9 Introducció al tema (20min) 

Exemples (20min) 

Activitat 3.2: Debat “Castell de 
Coca: rehabilitació d’humitats” 
(60min) 

Llegir apunts 
d’ampliació. Debat 
“Castell de Coca: 
rehabilitació de les 
humitats”. 

Dibuix de patologies 
físiques. Si el teu treball 
no en té, comenta algun 
treball dels altres 
companys. 

Es presentaran els diferents tipus d’erosions i brutícia, fent èmfasi en la raó física de 
la patologia. Es farà el primer debat, centrat en la restauració del Castell de Coca, el 
qual pateix principalment d’humitats. (www.descubrecoca.com) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT E/A 3 2 setmanes 

Patologies físiques 

 Humitats 1 setmana 

 Erosions i brutícia 1 setmana 
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SETM. Espai aula Bloc classe Bloc equip 

10 Introducció al tema (30min) 

Exemples (20min) 

Activitat 4.1: Comentem el 
sistema de blocs: com va? Us 
agrada? Què falta? (40min) 

Llegir atentament els 
apunts d’ampliació.  

Dibuix de patologies 
químiques. Si el teu 
treball no en té, 
comenta algun treball 
dels altres companys. 

Es presentaran els diferents tipus d’eflorescències, fent èmfasi en la raó física de la 
patologia. Es diferenciaran els diferents tipus d’eflorescències, segons el material i les 
sals. L’activitat plantejada té la voluntat de fer una primera autoavaluació del sistema 
plantejat per a la unitat didàctica i fer un recull de les impressions dels alumnes. 

11 Introducció al tema (40min) 

Exemples (10min) 

Activitat 4.2: Debat: La 
restauració de la cripta de la 
colònia Güell. (50min) 

Llegir apunts 
d’ampliació. Debat “La 
restauració de la cripta 
de la colònia Güell”. 

Dibuix de patologies 
químiques. Si el teu 
treball no en té, 
comenta algun treball 
dels altres companys. 

Es presentarà la corrosió i l’oxidació, fent èmfasi en a diferència entre ambdues. 
L’activitat plantejada té la voluntat de començar a relacionar les patologies entre elles, 
fent veure a l’alumne que algunes patologies deriven d’altres d’anteriors i que 
l’important és trobar la causa primera per a fer una restauració amb èxit. 

12 Introducció al tema (20min) 

Exemples (20min) 

Activitat 4.3: Esquema de 
patologies químiques. (60min) 

Llegir apunts 
d’ampliació. Es 
penjarà l’activitat 4.3. 

Dibuix de patologies 
químiques. Si el teu 
treball no en té, 
comenta algun treball 
dels altres companys. 

Es presentaran els diversos processos bioquímics segons els materials i les erosions. 
Es desenvoluparà l’activitat 4.3, on els alumnes faran un petit esquema de les 
patologies químiques de les quals hem parlat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT E/A 4 3 setmanes 

Patologies químiques 

 Eflorescències 1 setmana 

 Corrosió i oxidació 1 setmana 

 Processos bioquímics i erosions 1 setmana 
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SETM. Espai aula Bloc classe Bloc equip 

13 Treball a classe. Resolució de 
problemes i dubtes. 

 Acabar la primera fase 
del treball i preparar la 
presentació. 

Aquesta setmana es dedicarà exclusivament al treball en equip, i utilitzarem una 
sessió per a resoldre problemes i dubtes. 

14 Activitat 7.1: Presentació treballs 
(I) 

 Comentar les 
presentacions. 

Es presentaran la meitat de treballs a classe. Els altres alumnes en faran algun 
comentari al bloc de cada equip. 

15 Activitat 7.1: Presentació treballs 
(II) 

 Comentar les 
presentacions. 

Es presentaran la meitat de treballs a classe. Els altres alumnes en faran algun 
comentari al bloc de cada equip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT E/A 7 (I) 3 setmanes 

Patologies químiques 

 Treballs 1 setmana 

 Presentació de treballs 2 setmana 
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SETM. Espai aula Bloc classe Bloc equip 

16 Introducció al tema (30min) 

Exemples (20min) 

Activitat 5.1: Endreça els 
següents sistemes de menys a 
més intrusius i justifica la teva 
resposta. (40min) 

Llegir els apunts 
d’ampliació.  

Tria els assajos i els 
sistemes de mesura 
que utilitzaries per a 
avaluar l’edifici a 
estudiar. (individual) 

Es presentaran els diferents assajos dels que disposem, fent èmfasi en aquells que 
són més i menys intrusius. També es relacionaran els resultats obtinguts amb les 
possibles causes. Finalment, l’activitat 5.1 té per objectiu conscienciar a l’alumnat de 
que no tots els assajos valen en tots els casos, ja que poden fer malbé obres de gran 
valor patrimonial. 

17 Introducció al tema (20min) 

Exemples (20min) 

Activitat 5.2: Recerca a internet: 
cases que es dediquin a la 
rehabilitació. (40min) 

Llegir els apunts 
d’ampliació.  

Digues quina tècnica 
utilitzaries per a una de 
les patologies del teu 
edifici, si la hipòtesi que 
heu plantejat fos certa. 
(individual) 

Es presentaran les diferents tècniques de rehabilitació depenent del material del que 
està constituït l’element a rehabilitar. La segona part de la classe, es demanarà als 
alumnes que facin una recerca de cases professionals dedicades a la rehabilitació. 

18 Introducció al tema (40min) 

Exemples (20min) 

Activitat 5.2:Endrecem les cases 
professionals. RSS. (40min) 

Llegir els apunts 
d’ampliació. Es 
penjaran les cases 
professionals trobades 
pels alumnes. 

Digues quina tècnica 
utilitzaries per a una de 
les patologies del teu 
edifici, si la hipòtesi que 
heu plantejat fos certa. 
(individual) 

Es presentaran les diferents tècniques de rehabilitació depenent del propi element 
constructiu a tractar. La segona part de la classe es dedicarà a organitzar entre tots 
les cases professionals que varen trobar la setmana passada, i se’ls ensenyarà com 
subscriure’s mitjançant RSS a les notícies per a que estiguin al dia al llarg de tota la 
vida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT E/A 5 3 setmanes 

La pràctica de la rehabilitació 

 Sistemes de mesura i assajos 1 setmana 

 Tècniques de rehabilitació 2 setmana 
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SETM. Espai aula Bloc classe Bloc equip 

19 Introducció al tema (30min) 

Exemples (20min) 

Activitat 6.1: Diagrama. (40min) 

Llegir els apunts 
d’ampliació. Estarà 
penjada la taula resum 
6.1. 

Preparació per a la 
presentació del treball. 

Es farà un repàs dels materials històrics – tàpia, morter de calç, ceràmica...- i com 
s’adapten entre ells, per a, seguidament, contraposar-los als nous materials de 
construcció – formigó, acer, fibra, resines... – i entendre quins poden ser els 
problemes tan mecànics com químics, de posar-los en contacte. 

20 Introducció al tema (40min) 

Exemples (20min) 

Activitat 6.2: Taula resum, 
relacionant amb el CTE.  (40min) 

Llegir els apunts 
d’ampliació.  

Planteja quin nou ús i 
per què li donaries a 
l’edifici treballat. 

Ens centrarem a pensar quins usos pot tenir un edifici i deduir quins solen ser més 
polivalents. Es farà èmfasi en la importància de les sobrecàrregues que els nous usos 
poden comportar. Es parlarà també de la situació a escala urbana. 

21 Introducció al tema (30min) 

Exemples (20min) 

Activitat 6.3: Debat “Teories de 
restauració” (40min) 

Segons les teories 
comentades, com 
justificaries la 
rehabilitació de “Les 
Arenes”? 

Preparació per a la 
presentació del treball. 

S’explicarà la diferència entre fals històric – element que simula ser d’una altra època 
o material - i fals arquitectònic- element que simula treballar d’una manera que no fa -. 
Explicarem molt resumidament les principals teories de restauració per a seguidament 
crear-ne un debat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT E/A 6 2 setmanes 

Anàlisi crític 

 Incompatibilitats de materials 1 setmana 

 Incompatibilitats d’usos 1 setmana 

 Autenticitat. Fals històric i fals arquitectònic 1 setmana 
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SETM. Espai aula Bloc classe Bloc equip 

22 Treball a classe. Resolució de 
problemes i dubtes. 

 Acabar la segona fase 
del treball i preparar la 
presentació. 

Aquesta setmana es dedicarà exclusivament al treball individual, i utilitzarem una 
sessió per a resoldre problemes i dubtes. 

23 Activitat 7.1: Presentació treballs 
(II) 

 Comentar les 
presentacions. 
(autoavaluacio) 

Es presentaran la meitat de treballs a classe. Els altres alumnes en faran algun 
comentari al bloc de cada equip. 

24 Activitat 7.1: Presentació treballs 
(II) 

 Comentar les 
presentacions 
(autoavaluacio) 

Es presentaran la meitat de treballs a classe. Els altres alumnes en faran algun 
comentari al bloc de cada equip. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ACTIVITAT E/A 7 (II) 3 setmanes 

Treballs 

 Treballs 1 setmana 

 Presentació de treballs 2 setmana 
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5.3 Activitats a l’Espai aula 

5.3.1 Anàlisi d’objectes 

Alguna de les activitats plantejades per a fer a l’espai aula es centren en l’anàlisi d’objectes (v. 
Figura 27). Aquesta manera de treballar, desenvolupa en l’alumnat una capacitat d’anàlisi i 
deducció molt importants per a la feina de rehabilitació d’edificació. 

A mode d’exemple, proposem la següent activitat: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESQUEMES DONATS 

1 

 

 

 

 

Esquerda obliqua � possible causa:  

forces horitzontals 

2 

 

 

 

 

Esquerda obliqua � possible causa:  

forces verticals 

 
Quina pot ser la causa d’aquesta 
esquerda? 
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ESQUEMA DE FORCES 

L’esquema d’esquerdes, respon a la suma del dos models donats. 

 

Per tant, la també haurà de respondre a una suma de les forces dels esquemes 
anteriors; tenint quatre opcions: 

a) Suma de forces horitzontals en un sentit i un altre. 

 

 

 

 

b) Suma de forces horitzontals en un sentit, i verticals en un altre. 

 

c) suma de forces horitzontals en un sentit i verticals en un altre. 

d) Suma de forces verticals en un sentit i un altre. 
 

? 

? 

? 

? 
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LA CAUSA 

La opció més probable és la opció A, ja que aquest moviment és el que ve donat per un 
terratrèmol. 

Suma de forces horitzontals en un sentit i un altre. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
                                     Terratrèmol Lorca                                                         Terratrèmol Lorca 
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5.3.2 Esquemes, diagrames, classificació. 

Un altre tipus d’activitat a desenvolupar a l’espai aula serà l’elaboració d’esquemes i 
diagrames. La voluntat d’aquest tipus d’activitat és que l’alumne entengui el que s’està 
explicant i desenvolupi la seva capacitat de síntesi. S’ha programat de fer un esquema o 
diagrama a cada activitat d’E/A, perquè d’aquesta manera els alumnes tindran tots els temes 
de la UD degudament resumits i esquematitzats. 

5.3.3 Debats i discussió de casos. 

El tercer tipus d’activitat a l’espai aula serà l’incentivació al debat. En aquest treball n’hem 
proposat tres per a desenvolupar l’esperit crític des de tres punts de vista diferents:  

1. crítica a una restauració des del punt de vista tècnic;  
2. crítica a una restauració des del punt de vista constructiu i d’ús;  
3. crítica d’una restauració des del punt de vista teòric. 

 

CRÍTICA D’UNA RESTAURACIÓ DES DEL PUNT DE VISTA TÈCNIC 

Castell de Coca http://castillodc.blogspot.com/ 

El Castell de Coca és un castell medieval començat a construir a mitjans del s. XV per 
l’arquebisbe de Sevilla i és una de les obres d’arquitectura gòtica – mudèjar més 
representatives de l’estat espanyol. El castell va ser de la família Fonseca, i després dels Alba.  
Al 1928 es va declarar Monument Històric Nacional i l’any 1954 va ser cedit pels propietaris al 
Ministeri d’Agricultura. De seguida es va posar en marxa un pla per a la seva restauració, la 
qual va finalitzar l’any 1958. Des de llavors l’edifici ha seguit degradant-se fins a l’estat actual. 

Segons el que veieu a les fotografies, quins són els problemes que presenta? Quina és la 
causa principal de la seva degradació? Per què creieu que s’ha degradat tant en tan sols 50 
anys? Quines deficiències hi pot haver hagut en la restauració de l’any 1954? Quins 
problemes derivats en podem trobar? (higiene, seguretat...) 

 

 

CRÍTICA D’UNA RESTAURACIÓ DES DEL PUNT DE VISTA CONSTRUCTIU I D’ÚS 

La Cripta de la Colònia Güell http://www.razones-cripta-gaudi.com/ 

La cripta de la Colònia Güell és una obra inacabada de l’arquitecte Antoni Gaudí, qui, per 
malentesos amb la família Güell va deixar l’obra i es va dedicar exclusivament a la Sagrada 
Família. Així doncs, el que veiem avui dia és només la cripta a sobre de la qual s’havia d’erigir 
l’església. Després de diverses restauracions, els arquitectes González i Casals han portat a 
terme la que se suposa definitiva. La seva actuació s’ha centrat en els següents punts: 
enderrocar tot allò que no fos de Gaudí; sanejar i refer les parts malmeses per la humitat dins 
de la pròpia cripta; fer de la coberta (el que havia de ser el paviment de l’església) una coberta 
transitable; canviar l’accés a aquesta coberta mitjançant unes noves escales i inutilitzar les 
existents. Per a això han utilitzat les diverses tècniques que presentem aquí, entre les quals 
destaquem: la voluntat de seguir la lògica del trencadís seguint les línies de força de les voltes; 
l’ús de nous materials per a rematar la coberta (com el basalt); l’ús d’una nova estructura 
metàl·lica per a sostenir la nova coberta. Aquesta restauració ha aixecat moltes veus en contra 
i s’han creat diversos moviments per aturar les obres. Els arquitectes responsables han creat 
una pàgina on defensen les raons per les quals han actuat d’aquesta manera www.razones-
cripta-gaudi.com. 

Creus que aquesta restauració ha estat del tot respectuosa amb el monument? Què us sembla 
la restauració interna de la cripta? Quin problema hi havia amb la coberta? I amb la solució 
proposada? Quins problemes trobem amb les noves escales? Es podria haver complert el 
CTE amb un altre tipus de restauració? 
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CRÍTICA D’UNA RESTAURACIÓ DES DEL PUNT DE VISTA TEÒRIC 

Les Arenes http://www.catalunyaconstruye.com/pdf/CC_les_arenes.pdf 
http://artquitecte.blogspot.com/search/label/Arenas 

Recentment s’ha inaugurat el nou centre comercial Les Arenes a Barcelona, obra de Richard 
Rogers junt amb l’estudi d’arquitectura AlonsoBalaguer. S’ha fet una obra faraònica per a 
donar-li un nou ús a aquesta plaça de toros abandonada i mantenir-ne la façana. A més a més 
s’ha cobert l’espai amb una cúpula penjada de fusta laminada. A les webs aportades hi ha la 
informació necessària per a començar a entendre la restauració que s’ha portat a terme. 

Quin és el valor d’aquesta plaça de toros? Quina obra ha estat l’obra portada a terme? Trobes 
que existeixo existia algun problema d’autenticitat en aquesta obra? Hi ha cap fals històric? Hi 
ha cap fals arquitectònic?  
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5.4 El bloc classe 

El bloc classe és el bloc creat pel professor que servirà per a penjar-hi els apunts ampliats i per 
a que els alumnes hi plantegin els seus dubtes. També servirà per a continuar els debats 
iniciats a l’espai aula i penjar les activitats realitzades. (v. Figura 28) 

Disposarà de diferents pàgines per a facilitar-ne el seu ús:  

01. Presentació de la UD 
02. Procés patològic 
03. Patologies mecàniques 
04. Patologies físiques 
05. Patologies químiques 
06. La pràctica de la rehabilitació 
07. Anàlisi crític 
08. Debat 01 
09. Debat 02 
10. Debat 03 

Aquestes pàgines contindran tota la informació del tema així com enllaços externs per a la seva 
ampliació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, el bloc tindrà un sistema de subscripció mitjançant RSS per a que els alumnes 
estiguin assabentats de qualsevol novetat al bloc. 

Per últim, hi haurà la llista dels blocs dels equips a fi de facilitar-ne l’accés. 

Podeu trobar la plantilla del bloc creat a www.tfmupc.blogspot.com 

 

 

Figura 28  
Bloc classe exemple 
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5.5 El bloc equip. Treball col·laboratiu. 

El treball consistirà en l’estudi d’un cas real per tal d’aplicar els conceptes que es van 
presentant a l’espai aula i desenvolupant al bloc classe. El primer dia de classe s’organitzaran 
els grups i se’ls assignarà el treball a desenvolupar. Aquest es dividirà en dues parts 
diferenciades: una a desenvolupar amb tot l’equip i l’altra a desenvolupar individualment. 

La primera part consistirà en recollir tota la informació possible per a l’estudi de l’edifici; això és 
fer un recull fotogràfic i documental, així com prendre les mesures necessàries per a fer-ne 
l’aixecament. 

A continuació es farà una observació de les patologies que presenta, les quals es dibuixaran a 
l’aixecament. Per últim, l’equip haurà de formular les hipòtesis de les causes que estan 
provocant les patologies detectades. 

L’equip haurà de funcionar com a un equip professional a qui se li ha encarregat l’estudi 
patològic d’un edifici. Seran ells els encarregats d’organitzar-se la feina i repartir 
responsabilitats. 

La segona part del treball es desenvoluparà individualment; en aquesta part, cada alumne de 
cada equip haurà de triar una de les patologies detectades al seu edifici i proposar els sistemes 
de mesura i tècniques de rehabilitació que utilitzaria. A continuació haurà de descriure una 
proposta de nou ús i justificar-la. 

El treball es desenvoluparà al bloc de l’equip de manera que tots els altres equips i el professor 
podran anar veient què fan tots els alumnes (v. Figura 29). El primer dia de classe es dedicarà 
a ensenyar als alumnes a crear el bloc, el qual haurà de tenir les següents seccions: 

01. Descripció de l’edifici 
02. Patologies 
03. Hipòtesis 
04. Espai Alumne A 
05. Espai Alumne B 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per altra banda, el bloc tindrà un sistema de subscripció mitjançant RSS per a que els altres 
alumnes i el professor estiguin assabentats de qualsevol novetat al bloc. 

Per últim, hi haurà la llista dels blocs dels altres equips i el del professor a fi de facilitar-ne 
l’accés. 

Podeu trobar la plantilla del bloc creat a www.2011ud16equip02c.blogspot.com 

Figura 29  
Bloc equip exemple 
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5.6 Sistema de subscripcions mitjançant RSS 

El sistema de subscripció de continguts mitjançant RSS és un sistema molt senzill i fàcil 
d’utilitzar que ens permetrà que els blocs de la classe estiguin connectats. 

La única cosa que haurem de fer és habilitar la possibilitat de que altres usuaris es puguin 
subscriure al nostre bloc mitjançant RSS a l’hora de la creació del bloc. Un cop subscrits, se’ns 
informarà de qualsevol activitat del bloc per missatge de correu electrònic al google reader. 
Allà, tindrem les notificacions endreçades per blocs, el que fa més còmode la lectura i a més 
ens evitar haver d’entrar a cada bloc per veure les actualitzacions (v. Figura 30). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30  
Google Reader 
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5.7 Avaluació 

L’avaluació serà contínua i tindrà en compte la participació i el desenvolupament de l’alumne en 
els tres espais. Es farà un seguiment sistemàtic del procés d’aprenentatge de l’alumnat per 
veure si assoleix gradualment els conceptes, procediments i actituds programats en les 
diferents activitats d’ensenyament i aprenentatge. 

Les activitats d’avaluació permetran mesurar: 

- Com estructura la feina, personalment i en grup. 
- Com s’assimilen els aspectes teòrics, procedimentals i actitudinals. 
- Grau d’autonomia en buscar solucions. 
- Qualitat de la feina 
- Esforç personal 
- Coordinació i cooperació en el treball en equip 
- Capacitat de crítica reflexiva 

Pel que fa a l’espai aula s’avaluarà la participació de l’alumnat als debats i la qualitat de les 
seves aportacions, així com la realització de les diferents activitats proposades.  

Pel que fa al bloc classe, es valorarà la seva participació als debats així com la seva 
participació en preguntes i respostes dels temes. 

Per últim, el bloc equip serà l’espai de més pes a l’hora de valorar a l’alumne. Es tindrà en 
compte la qualitat de cadascun dels apartats a desenvolupar en el treball, tant en grup com 
individualment. També es valorarà la participació de l’alumne en els blocs els companys. 

Es tindran en compte els percentatges següents: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

  

ESPAI AULA  40% 

 Activitats 20% 

 Debats 10% 

 Presentació treball 10% 

BLOC CLASSE  20% 

 Preguntes i respostes 10% 

 Debats 10% 

BLOC EQUIP  40% 

 Desenvolupament treball 40% 

 Participació blocs companys 10% 
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6. CONCLUSIONS 

La proposta per a la unitat didàctica aquí presentada no s’ha pogut posar a la pràctica, pel que 
les conclusions que extraurem seran sobre el propi treball. 

Al principi d’aquest ens hem proposat els següents objectius que creiem que han estat tractats 
de les següents maneres: 

 

1. DINAMITZAR 

Ens hem proposat que la impartició dels conceptes es faci d’una manera més dinàmica i 
motivadora per a l’alumnat. 

A través de la creació de tres espais relacionats entre ells, alhora que les activitats a l’aula, 
creiem que són els dos punts bàsics per a la dinamització i motivació de l’alumnat. 

 

 

2. CLARIFICAR 

Ens hem proposat que l’alumne tingui els conceptes principals clars, per tal de tenir una base 
ferma on construir coneixements de més alt nivell. 

A través de la creació d’esquemes i diagrames que estan previstos per a cada activitat 
d’ensenyament i aprenentatge, l’alumnat farà un primer pas per a sintetitzar i trobar aquells 
punts més importants. A més a més, l’aplicació d’aquests conceptes al seu treball, acabaran 
d’arrelar els coneixements. 

 

 

3. IMPLICACIÓ I PARTICIPACIÓ 

Ens hem proposat que l’alumnat s’impliqui i participi més a la unitat didàctica. 

L’autoavaluació i els debats seran els dos pilars per a aconseguir aquest objectiu. D’una banda 
l’alumne haurà d’entendre que la crítica constructiva dels seus companys cap a ell li pot ser 
molt profitosa de cara al seu resultat final, i que ell haurà de respondre de la mateixa manera. 
De l’altra banda, la participació als debats, motivaran la participació de l’alumnat. El fet que 
aquests es portin a terme tant a l’espai aula com al bloc classe, ajudarà als alumnes més 
vergonyosos a començar a opinar a través de l’espai digital. 

 

 

4. SENTIT CRÍTIC 

Ens hem proposat que l’alumnat desenvolupi el sentit crític. 

Aquest objectiu l’assolirem gràcies a l’autoavaluació i als debats. El primer permetrà que els 
alumnes analitzin les feines dels altres i aprenguin a comentar els errors de la manera més 
constructiva possible. De retruc, ajudarà a que aprenguin a rebre crítiques d’una manera 
positiva. Per altra banda, els debats ajudaran a desenvolupar en l’alumnat el sentit crític cap a 
l’entorn construït. Ambdues coses els serà molt profitosa de cara al món laboral. 
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5. REDUIR L’ABSENTISME 

Després d’avaluar l’alt absentisme que hi ha en els cicles, ens hem proposat reduir-lo a través 
d’aquesta unitat didàctica. 

Tot i que la major motivació serà la major responsable de la reducció de l’absentisme,el tenir 
una avaluació continuada, en la qual hi participen una sèrie d’activitats a desenvolupar a 
classe, obligarà a l’alumnat a assistir d’una manera més regular.  

 

 

Així doncs, el nou plantejament per a la unitat didàctica sembla que pot donar bons resultats de 
cara als objectius plantejats. Si mai es portés a la pràctica, aquesta nova organització pot ser 
extensible a moltes altres unitats didàctiques, i així millorar finalment el nivell general dels 
cicles. 
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