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Resum

La finalitat del projecte es la realització de cursos específics amb un innovador 
format participatiu i interdisciplinari, prenent com a base l’oferta que donen el 
CISOL (www.cisol.com.es) i la seva Aula de Energies Renovables a la ETSAV 
com espai d’informació, exposició i assessoria en tecnologies i edificació 
sostenibles.

Es pretén fomentar la interdisciplinarietat entre diferents departaments de 
l’escola (Dep. de Projectes, Dep. de Construcció, Dep. Física) i la col·laboració 
amb grups de recerca com PAUS (arquitectes, físics i enginyers), amb l’objectiu 
final de vincular la docència a la investigació aplicada en la sostenibilitat, creant 
un nou format de “docència investigadora”.
La futura plataforma experimental d’energies renovables PAUS-CISOL del 
Campus Sant Cugat formarà part d’aquest concepte.

S’ha realitzat amb aquest objectiu una nova infraestructura de recerca a la 
ETSAV mitjançant el “CUB SOLAR”-Nou Laboratori Solar de la ETSAV, 
realitzat amb la col·laboració d’estudiants becaris, vinculat al CISOL i les seves 
activitats de docència/recerca aplicada a les tecnologies solars.
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Paraules clau
Tecnologies solars, laboratori solar, arquitectura sostenible-solar, integració 
arquitectònica, BIPV, participació estudiantil, autoconstrucció.

Catalogació
Aquest projecte ha rebut suport econòmic de la UPC, i ha tingut com a finalitat 
principal impulsar un aprenentatge més efectiu, contribuint a millorar del 
rendiment acadèmic de l’alumnat, en el marc de la millora global de la docència 
i de l’aprenentatge a la UPC amb un horitzó d’aproximació als elements que 
conformen l’Espai Europeu d’Educació Superior.

Els projecte ha estat principalment referit als següents aspectes d’actuació 
docent:
-planificació orientada a resultats d’aprenentatge
-ús de metodologies docents actives
-pràctiques professionalitzadores
-desenvolupament de competències 
-foment de la coordinació entre el PDI i del treball en equips multidisciplinaris
-integració de les competències transversals definides per la UPC:
emprenedoria i innovació; sostenibilitat i compromís social; tercera llengua; 
comunicació eficaç oral i escrita; treball en equip; ús solvent dels recursos 
d’informació; aprenentatge autònom

Àmbit o matèria
Arquitectura sostenible, Arquitectura solar, Tecnologies solars actives, 
Integració arquitectònica, Eficiència energètica

Destinataris
Titulació: Arquitectura superior
Assignatures: CISOL-Solarworkshop, Tardes de Recerca CISOL

Resultat
S’han realitzat els cursos previstos (CISOL-Solarworkshop i Tardes de Recerca 
CISOL) utilitzant i ampliant l’oferta general del la Aula de Energies Renovables 
com espai de consulta per l’alumnat de l’ETSAV, dotant-lo amb les eines 
necessàries per millorar el seu caràcter docent perquè d’aquesta manera sigui 
més interdisciplinari i participatiu.

L’activitat principal en aquest context ha estat el desenvolupament, la 
construcció i la posta en funcionament de un nou laboratori de energia solar a 
la ETSAV:

El projecte CUB SOLAR - Laboratori Solar ETSAV ha estat desenvolupat pel 
CISOL - Centre d'Investigació Solar ETSAV (Universitat Politècnica de 
Catalunya) sota la direcció de l'arquitecte i professor Torsten Masseck en 
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col·laboració amb Enginyeria La Salle (Universitat Ramon Llull) i un total de 14 
entitats entre  universitats  i  empreses  privades.

Acte d’inauguració a la ETSAV Primeres visites al Laboratori Els autors i col·laboradors

Es tracta d’un mòdul educatiu i experimental sobre l’energia solar que vol 
difondre  entre l’alumnat el potencial de l’energia fotovoltaica en el camp de 
l’arquitectura. Tanmateix, esdevé un espai d’investigació sobre materials, 
productes i sistemes fotovoltaics que permet avaluar el comportament tèrmic i 
elèctric dels diferents sistemes integrats a les façanes i la coberta.

Interior del Laboratori Solar Recorregut  informatiu Elements monitorizats

L’objectiu és el desenvolupament de solucions innovadores d’integració 
arquitectònica de tecnologies solars en col·laboració amb empreses i altres 
entitats d’investigació.

La col·laboració del CISOL amb el grup PAUS i amb experts en instal·lacions 
solars de  Enginyeria La Salle (Universitat Ramon Llull) va permetre la 
realització d’un sofisticat sistema de monitorització de totes les instal·lacions 
integrades en el laboratori.

Sistema de monitorització Sistema fotovoltaic autònom Terminal de control de dades

El laboratori és mòbil, recolzat  sobre  rodes industrials, per  tal de poder 
d’estudiar i comparar el comportament de les superfícies  captadores  amb 
diferents  orientacions.
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Una exposició de productes i materials i un recorregut informatiu a través de 
panells explicatius informen sobre tecnologies, projectes, productes, legislació i 
el context ambiental de les energies renovables. D’aquesta manera, el mòdul 
serveix com una font d’informació i aprenentatge per a estudiants d’arquitectura 
i altres interessats de dins o fora de la UPC.

Exposició de cèl·lules fotovoltaiques Materials de exposició Panells explicatius

El projecte va ser possible gracies a la col·laboració d’empreses com Hydro 
Building Systems (fusteria d’alumini), Finnforest i Fupiksa (estructura de fusta) i 
les empreses patrocinadores del CISOL,  SCHOTT  Ibèrica S.A., VIDUR 
SOLAR S.A. i IBERSOLAR S.L., que facilitaren els seus productes fotovoltaics 
per a la integració en la instal·lació experimental. Els sistemes de monitorització 
i emmagatzematge d’energia solar es finançaren mitjançant fons de l’UNIVERS 
(UPC) com a resultat del Concurs d’Idees Ambientals que guanyà el CISOL a 
l’any 2006. Moltes altres empreses com iGUZZINI, GreenPowerMonitor, 
Ruedas Alex, Tienda Elektron, AISLUX i Solarpoint recolzaren el projecte i 
feren possible la creació d’aquest nou laboratori.

Construcció amb estudiants Fusteria d’alumini Tancaments fotovoltaics

El laboratori solar s’entén com un primer pas cap a una plataforma 
experimental per a la construcció sostenible en el campus Sant Cugat de la 
UPC,  vinculat al Centre de Recerca i Transferència Tecnològica (CRITT) i als 
diferents grups/projectes de temàtica sostenible que s’hi desenvolupen.

Crèdits:
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Avaluació del projecte
La inauguració del projecte es celebrava al Juny de 2008 amb la participació 
dels patrocinadors, estudiants y professors de la ETSAV. 
S’han publicat varis articles en revistes especialitzades y diaris sobre el 
projecte y s’han realitzat 3 reportatges en televisions locals i regionals.
S’han organitzat varies visites guiades a grups de estudiants tant de la escola 
como visitants externs.
Com mòdul de auto aprenentatge amb els seus plafons explicatius sobre 
tecnologies solars, projectes i productes, legislació i historia, el CUB SOLAR ha 
tingut un impacte molt positiu entre estudiants i professors de la escola com a 
eina de aprenentatge experimental, vinculant activitats de recerca amb tasques 
de docència.
El projecte ha estat presentat al Congres International “Oxford Conference
2008” sobre innovadors conceptes de docència en arquitectura.

Conclusions
L’Aula d’Energies Renovables del CISOL al edifici CRiTT de la ETSAV està
consolidat com a unitat de recerca i docència de la escola que presta un servei 
especial en la difusió del coneixement sobre energia solar, integració 
arquitectònica dels tecnologies corresponents y arquitectura i urbanisme 
sostenible en general.

El nou Laboratori Solar de la ETSAV es una peça important cap a un campus 
experimental per a la construcció sostenible. Els assignatures vinculats com el
CISOL-Solarworkshop i les Tardes de Recerca CISOL aprofiten de aquesta
nova infraestructura al Campus Sant Cugat.

Es vincularà més projectes docents i de recerca dintre d’aquest marc 
d’actuacions en el futur.

Referències/més informació

Pàgina Web del CISOL:
www.cisol.com.es

Reportatge de televisió a Sant Cugat:
http://www.tvsantcugat.cat/index.php?option=com_xevgfx&Itemid=99999999&fu
nc=detail&id=1898

Reportatge de televisió a TV 3:
http://www.tv3.cat/videos/549449
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Tríptic explicatiu CUB SOLAR:


