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1. RESUMEN / PARAULES CLAU 
 

UTILITZACIÓ TIC PER A ELABORAR RECURSOS DIDÀCTICS PER A LA COMPRENSIÓ DE  
REPRESENTACIONS D’ASSOLELLAMENT I IL·LUMINACIÓ NATURAL D'EDIFICIS 

Aquest treball serveix per crear recursos didàctics que serveixin per la comprensió de les representacions 
d’assolellament i il·luminació natural dels d'edificis, amb el suport de les TIC. Aquetes representacions serviran per 
prendre decisions sobre les proteccions solars necessàries a incorporar a l’edifici. 

El material suport podrà fer-se servir en el CFGS Projectes d’edificació, al mòdul 10 Disseny i construcció 
d’edificis, unitat formativa 1 Definició de projectes d’edificació.  

Com eines TIC es fa servir els programes informàtics Google SketchUp i el complement SunTolls V2.4, ambdós 
software lliure i de fàcil aprenentatge i ús. SketchUp consisteix en un programari de dibuix que permet treballar 
amb objectes virtuals en tres i dos dimensions. El complement SunTolls permet d’una manera fàcil i intuïtiva la 
representació de l’assolellament i il·luminació natural dels edificis, per a prendre criteris sobre el disseny i 
desenvolupament d’edificis. 

Per últim, s’elabora una biblioteca de solucions de protecció solar, en la xarxa de continguts oberta Google Galeria 
3D, per a que l’alumne pugui escollir la solució més adient a l’envolvent exterior d’una edificació, depenent de les 
característiques de l‘entorn (clima, orientació i assolellament). 

Paraules clau  

Formació professional Projectes d’edificació Criteris de disseny 

Il·luminació natural Orientació Assolellament 

TIC Google Sketchup SunTolls V2.4 

Google Galeria 3D   
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2. OBJECTIUS 
 

Els objectius d’aquest treball fi de màster són: 

 Elaborar recursos didàctics per a recolzament en la impartició dels mòduls: 
Mòdul 10: Disseny i construcció d’edificis. 

 Facilitar les tasques d’impartició (al professor) i de comprensió (a l’alumne) del temari que fa referència al 
la consideració dels criteris d’assolellament i il·luminació natural, en el disseny, desenvolupament i 
construcció d’edificis. 

 Incorporar l’utilització de les TIC com a eina per a la comprensió, la complementació i el 
desenvolupament de la representació de l’assolellament i il·luminació natural dels edificis. 

 Elaboració d’una biblioteca de solucions de protecció solar, en la xarxa de continguts oberta Google 
Galeria 3D, per a que l’alumne pugui escollir la solució més adient a la envolvent exterior d’una 
edificació, depenent de les característiques de seu entorn (clima, orientació i assolellament) 

Partint dels fets que Sovint trobem molts alumnes de Grau Superior d’Edificació amb dificultats per comprendre el 
significat de les representació de l’assolellament i il·luminació natural dels edificis. Als mòduls d’aquest GS 
s’estableix que la competència digital s’ha d’integrar com a complement formatiu i resolutiu. 

La meva proposta consisteix en elaborar nous recursos didàctics, a través de les TIC, per poder fer-los servir com 
a eina de recolzament en la impartició de l’assolellament  a l’assignatura de Definició de projectes d’edificació. 

      

  

Les eines que es faran servir són els programes informàtics Google SketchUp i el complement SunTolls V2.4, 
ambdós software lliure i de fàcil aprenentatge i ús. SketchUp consisteix en un programari de dibuix que permet 
treballar amb objectes virtuals en tres i dos dimensions. El complement SunTolls permet d’una manera fàcil i 
intuïtiva la representació de l’assolellament i il·luminació natural dels edificis, per a prendre criteris sobre el disseny 
i desenvolupament d’edificis. 

El fi d’aquest projecte és ajudar a mostrar a l’alumne la relació directa existent entre un edifici i l’assolellament i 
il·luminació natural, i facilitar així la comprensió d’aquest tipus de representació. 
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3. CONTEXT I PROGRAMACIÓ DE LA UNITAT FORMATIVA 

Mòdul 10: Disseny i construcció d’edificis. 
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1.- TIPUS DE MÒDUL 

 

 

 

Mòdul 10: Disseny i construcció d’edificis. 

UF 1: Definició de projectes d’edificació. 66 hores 

Durada: 165 hores 

Hores de lliure disposició: 0 hores 

 

2.- PERFIL DE PROFESSORAT EL POT IMPARTIR 

El Mòdul l’ha de impartir un professor PS 504 

Les titulacions que recomano per impartir aquests dos mòduls son : 

- Arquitectura. 

- Arquitectura tècnica. 

- Arquitectura tècnica en execució d’obres. 

- Enginyeria de camins, canals i ports. 

- Enginyeria tècnica d’obres públiques (construccions civils). 

- Enginyeria tècnica d’obres públiques (vies de comunicació i transports). 

- Enginyeria tècnica d’obres públiques. 

- Enginyeria tècnica en construccions civils. 

 

3.- EN QUIN CICLES S’HA D’IMPARTIR? EN QUINA FAMÍLIA? 

S’ha d’impartir en el CFGS Projectes d’Edificació de la família d’Edificació i Obra Civil. 

Dintre d’aquest cicle formatiu, el mòdul que fa referència a la projectes és: 

- Mòdul 10: Disseny i construcció d’edificis. 

 

4.- QUANTES UF TÉ? 

Les unitats formatives són les següents: 

Mòdul 
Hores 

màx-mín

Hores 

HLD 
Unitats formatives 

Hores 

mínimes

UF1. Definició de projectes d’edificació 66 

UF2. Solucions constructives en edificació 66 
MP10. Disseny i construcció 
d'edificis 

165 0 

UF3. Estructures en edificació 33 

 

5.- RELACIÓ DE CONTINGUTS DE LA UF 

Estan assenyalats en groc els continguts relacionats amb l’UD: 

1. Elaboració de propostes d’organització d’edificis: 
1.1 Tipologies d’edificis d’habitatges. Formes d’agrupació horitzontal i en alçada. Tipus d’accés. 
Unitats residencials en nivells. 

FAMÍLIA:  Edificació i Obra Civil LOE 

CICLE:  Projectes d'Edificació GS 
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1.2 Tipologies d’edificació no residencial. Equipaments, industrials, comercials i serveis. 
1.3 Projectes de rehabilitació 
1.4 Situació i emplaçament. Clima, orientació i assolellament. 
1.5 Característiques del solar. Topografia, dimensions, superfície i arbrat. 
1.6 Situació de vials i serveis urbans. Escomeses. 
1.7 Requeriments del projecte. 
1.8 Criteris d’organització i funcionament. 
1.9 Normativa de regulació urbanística d’àmbit estatal, autonòmic i local. 
1.10 Normes d’edificació. Accessibilitat. Protecció contra incendis. 
1.11 Circulacions verticals. Escales, rampes i ascensors. 
1.12 Elements comuns entre plantes. Patis i passos d’instal·lacions. 
1.13 Criteris d’eficiència energètica. Orientació, il·luminació natural i vents dominants. 
1.14 Tractament de l’entorn. 

 

6.- QUINS RA S'HAN D'ASSOLIR? 

Estan assenyalats en groc els resultats d’aprenentatge i criteris d’avaluació relacionats amb l’UD: 

1. Elabora propostes d’implantació i organització general d’edificis, relacionant la seva tipologia i normativa 
d’aplicació amb els requeriments establerts i les característiques del solar. 

1.1 Identifica les característiques del solar en relació a l’orientació, topografia i volumetria 
circumdant. 
1.2 Identifica les preexistències, construccions i elements a conservar, així com els possibles 
accessos al solar. 
1.3 Estableix la tipologia de l’edifici segons el seu ús, els requeriments previstos i la normativa 
urbanística. 
1.4 Identifica les normes urbanístiques i d’edificació aplicables, les prescripcions establertes i els 
paràmetres regulats. 
1.5 Identifica els serveis urbans existents i previstos, així com els seus punts de connexió. 
1.6 Elabora organigrames segons els requeriments de l’edifici. 
1.7 Considera criteris d’assolellament i il·luminació natural. 
1.8 Proposa alternatives d’implantació i d’organització segons els condicionants de projecte 
establerts. 
1.9 Estableix l’organització general de l’edifici i en el seu cas la volumetria, segons els 
requeriments i les necessitats previstes 
1.10 Determina la disposició i característiques dels elements de comunicació vertical, patis i 
passos d’instal·lacions i altres elements comuns entre plantes. 
1.11 Considera criteris de zonificació contra incendis de l’edifici.  
1.12 Elabora els esbossos i dibuixos que defineixen les idees del projecte. 
1.13 Verifica que les solucions proposades compleixen amb els paràmetres regulats a la normativa 
urbanística i d’edificació. 

 
7.- ELS OBJECTIUS D'APRENENTATGE 

Tenim dos objectius clars d’aprenentatge que ha d’assolir l’alumne: 

1. Facilitar les tasques de comprensió (a l’alumne) del temari que fa referència al la consideració dels criteris 
d’assolellament i il·luminació natural, en el disseny, desenvolupament i construcció d’edificis. 

2. Incorporar l’utilització de les TIC com a eina per a la comprensió, la complementació i el desenvolupament 
de la representació de l’assolellament i il·luminació natural dels edificis. 

 

8.- FUNCIÓ D’AQUEST MÒDUL EN EL CICLE? 

La funció d’aquest mòdul és l’elaboració de propostes d’implantació, organització i distribució general d’edificis. 
També la definició d’escales, rampes i elements singulars dels edificis. Per últim, la generació de tota la 
documentació gràfica i escrita d’un projectes d’edificació. 

9.- NORMATIVA LEGAL SOBRE EL TEMA 

La normativa legal que hem de tenir en compte alhora d’impartir aquestes UF són: 
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- Codi Tècnic de l’Edificació, 

- Normes urbanístiques del Pla General Metropolità de Barcelona 

 

10.- PROGRAMACIÓ L’ACTIVITAT DE L’ UNITAT DIDÀCTICA 

Distribució d’Unitats Formatives en el mòdul 

Distribució del mòdul: 

MP10. Disseny i construcció d'edificis (165 h) 

Curs UNITATS FORMATIVES (proposats) 
Hores mín + 

HLLD 
Hores 
totals 

Hores 
setmanals 

2 UF1. Definició de projectes d’edificació - 66 3 

2 UF2. Solucions constructives en edificació - 66 3 

2 UF3. Estructures en edificació - 33 3 

 

Ordenació cronològica i contextualització dels RA 

UF1: Definició de projectes d’edificació (66 h) 

Nuclis Formatius Hores Resultats d’aprenentatge 

NF1: Elaboració de propostes d’organització d’edificis 12 1 

NF2: Elaboració de propostes de distribució d’espais 18 2 

NF3: Definició d’escales, rampes i elements singulars 12 3 

NF4: Elaboració de propostes de composició d’alçats 12 4 

NF5: Documentació gràfica i escrita de projectes d’edificació 12 5 

 

Relació dels “RA” amb continguts 

NF1: Elaboració de propostes d’organització d’edificis (12 h) 

CA RA 

1. Elaboració de propostes d’organització 
d’edificis: 
 

1. Elabora propostes d’implantació i organització 
general d’edificis, relacionant la seva tipologia i 
normativa d’aplicació amb els requeriments establerts i 
les característiques del solar. 

1.1 Tipologies d’edificis d’habitatges. Formes 
d’agrupació horitzontal i en alçada. Tipus d’accés. 
Unitats residencials en nivells. 
1.2 Tipologies d’edificació no residencial. 
Equipaments, industrials, comercials i serveis. 
1.3 Projectes de rehabilitació 

1.2 Identifica les preexistències, construccions i elements a 
conservar, així com els possibles accessos al solar. 
1.3 Estableix la tipologia de l’edifici segons el seu ús, els 
requeriments previstos i la normativa urbanística. 
 

1.4 Situació i emplaçament. Clima, orientació i 
assolellament. 
1.5 Característiques del solar. Topografia, 
dimensions, superfície i arbrat. 
1.13 Criteris d’eficiència energètica. Orientació, 
il·luminació natural i vents dominants. 
 

1.1 Identifica les característiques del solar en relació a 
l’orientació, topografia i volumetria circumdant. 
1.8 Proposa alternatives d’implantació i d’organització 
segons els condicionants de projecte establerts. 
1.7 Considera criteris d’assolellament i il·luminació natural. 
 

1.6 Situació de vials i serveis urbans. Escomeses. 
1.7 Requeriments del projecte. 
1.8 Criteris d’organització i funcionament. 
1.14 Tractament de l’entorn. 

1.5 Identifica els serveis urbans existents i previstos, així 
com els seus punts de connexió. 
1.6 Elabora organigrames segons els requeriments de 
l’edifici. 
1.9 Estableix l’organització general de l’edifici i en el seu 
cas la volumetria, segons els requeriments i les necessitats 
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previstes 
1.11 Considera criteris de zonificació contra incendis de 
l’edifici.  
1.12 Elabora els esbossos i dibuixos que defineixen les 
idees del projecte. 
 

1.9 Normativa de regulació urbanística d’àmbit 
estatal, autonòmic i local. 
1.10 Normes d’edificació. Accessibilitat. Protecció 
contra incendis. 
1.11 Circulacions verticals. Escales, rampes i 
ascensors. 
1.12 Elements comuns entre plantes. Patis i 
passos d’instal·lacions. 

1.4 Identifica les normes urbanístiques i d’edificació 
aplicables, les prescripcions establertes i els paràmetres 
regulats. 
1.13 Verifica que les solucions proposades compleixen amb 
els paràmetres regulats a la normativa urbanística i 
d’edificació. 
1.10 Determina la disposició i característiques dels 
elements de comunicació vertical, patis i passos 
d’instal·lacions i altres elements comuns entre plantes. 
 

 

Disseny de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge 

NF1: Elaboració de propostes d’organització d’edificis (12 h) 

Resultats d’Aprenentatge RA 
Criteris 

Avaluació 
Continguts 
subapartats 

Activitat Durada 

1.1 
1.2 
1.3 

1.2 
1.3 

Act E/A 1 (3h) 

1.4 
1.5 

1.13 

1.1 
1.8 
1.7 

Act E/A 2 (3h) 

1.6 
1.7 
1.8 

1.14 

1.5 
1.6 
1.9 

1.11 
1.12 

Act E/A 3 (3h) 

RA1. Elaborar propostes d’implantació i 
organització general d’edificis, 
relacionant la seva tipologia i normativa 
d’aplicació amb els requeriments 
establerts i les característiques del solar. 

1 

1.9 
1.10 
1.11 
1.12 

1.4 
1.13 
1.10 

Act E/A 4 (3h) 

12 h 

 

Títols Unitats Didàctiques i descripció proves activitats 

NF1: Elaboració de propostes d’organització d’edificis (12 h) 

Activitat Unitats Didàctiques Prova Descripció prova 

Act E/A 1 (3h) 
UD1: Reconeixement de tipologies d’edificis i  
projectes de rehabilitació. 

TXT1 Documentació memòria tècnica i 
compliment de normativa. 

Act E/A 2 (3h) 
UD2: Elaboració de propostes de protecció solar 
segons criteris d’assolellament, il·luminació 
natural i condicionants de projecte establerts. 

CAD1 

Dibuix CAD amb la documentació 
gràfica de distribució de les 
solucions de protecció solar 
adoptades. 

Act E/A 3 (3h) 
UD3: Organització i funcionament dels edificis. 
Tractament de l’entorn.  

CAD2 
Dibuix CAD amb la documentació 
gràfica. 

Act E/A 4 (3h) 
UD4: Normativa de regulació urbanística, 
accessibilitat i protecció contra incendis. 

TXT2 
Documentació memòria tècnica i 
compliment de normativa. 
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Preparació de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge 

  Avaluació Act E/A 2. Elaboració de propostes de protecció solar 
segons criteris d’assolellament, il·luminació natural i 
condicionants de projecte establerts. 
(3 hores) 

RA 
Continguts 
subapartats 

CA 
Instruments 
d’Avaluació 

RA1. Elaborar propostes d’implantació i organització 
general d’edificis, relacionant la seva tipologia i normativa 
d’aplicació amb els requeriments establerts i les 
característiques del solar. 

- Explicació contingut didàctic de les diferents possibilitats 
de proteccions solars d’ envolvent (30 min) 
- Explicació contingut didàctic interactiu d’un cas real de 
rehabilitació d’una escola amb Sketchup (1 hora) 
- Realització d’un cas pràctic (1 hora) 
- Justificació i representació de les solucions adoptades 
(25 min) 
- Recollida de la documentació realitzada  (5 min) 

1 
1.1 
1.8 
1.7 

1.4 
1.5 
1.13 

- Dibuix CAD1 amb 
la documentació 
gràfica (CAD 2 25%)

 

11.- METODOLOGIA PER IMPARTIR LA UNITAT DIDÀCTICA 

En aquesta unitat formativa es proposa com activitat l’elaboració de propostes de pre dimensionat de elements de 
protecció solar, segons criteris d’assolellament i il·luminació natural en un projecte real. 

Teoria:  

Es faran servir la primera part de classe magistral, en un primer moment, per a ensenyar el programari lliure 
SunTolls V2.4 dintre de l’aplicació de disseny Sketchup. S’intentarà fomentar que sigui activa i participativa. 
Aquest programari permet representar de una forma fàcil l’assolellament d’un edifici . També, una crear fàcilment 
vídeos d’animació 3D  del moviment de les ombres al llarg d’un període de temps. Per últim, es dona per suposat 
que l’alumne ja sap utilitzar el programari lliure Sketchup, que s’ensenya a primer curs del mòdul de representació.  

 
 

Figura 1. Programari lliure SunTolls V2.4 

 

A la part segona part de classe magistral s’explicarà un exemple pràctic de relació d’assolellament i protecció 
solar, amb la documentació real d’un projecte. Es realitzaran pauses per fer reflexions o proposant possible 
millores per el projecte. 

Prova Pràctica:  

Es farà servir l’aprenentatge basat en projectes. S’ha escollit aquesta metodologia amb la finalitat de fomentar que 
els alumnes siguin capaços de generar i compartir idees, discutir possibles opcions, prendre les decisions 
necessàries i proposar solucions al projecte plantejat, sempre amb el seguiment del docent. 

Es plantejarà un projecte basat en un cas real (o que simuli la realitat), amb la finalitat d’ aconseguir la seva 
motivació vers l’activitat i els aprenentatges que es treballaran.  

Les proves pràctiques es recolliran després de cada Nucli Formatiu, amb això es pretén un control del projecte 
previ i la possibilitat de millora per part de l’alumne abans de la compilació definitiva. Cada prova tindrà una rúbrica 
que s’entregarà com a màxim a la setmana següent de l’entrega. 
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Sobre aquest projecte plantejat, a la prova pràctica CAD1, els alumnes hauran de realitzar representacions en 3D 
complertes del seu projecte individual realitzat a classe, que incorpori la següent documentació: 

- Estudi de l’assolellament de les diferents façanes segons el calendari escolar. 
- Representació de la solució de proteccions solars adoptades. 

 

    Figura 2. Exemple de render d’assolellament. 

 

El rol del professor serà el de guiar els projectes i resoldre dubtes que puguin sorgir durant la realització dels 
mateixos, sempre intentant fomentar que els alumnes siguin capaços de pensar i raones les coses per si mateixos. 
El seu objectiu serà aconseguir que l’aprenentatge sigui significatiu.  

12.- DISSENY D’INTENCIÓ TEMPORITZADA 

Durada  Descripció activitats Act E/A 4 (3 hores) Lloc  
30 min Explicació contingut didàctic de les diferents possibilitats de proteccions solars d’ envolvent.

El contingut d’aquest apartat està a l’annex Proteccions solars. 
Classe  

1 hora Explicació contingut didàctic interactiu d’un cas real de rehabilitació d’una escola amb 
Google Sketchup. El contingut d’aquesta explicació està desenvolupat en l’apartat 4. 
Contingut didàctic interactiu d’un cas real de rehabilitació d’una escola amb google sketchup 

Classe  

1 hora Realització d’un cas pràctic Classe  

25 min Justificació i representació de les solucions adoptades Classe  

15 min  Recollida de la documentació realitzada  Classe 
 

13.- AVALUACIO DE L’ UNITAT DIDÀCTICA 

Quadre qualificació NF1 

El següent quadre mostra com s’obté la qualificació de cada RA, en funció dels instruments d’avaluació: 

Instruments d’avaluació (%)  

Dibuix CAD, Imatges i Documents de text  
Unitats 

Didàctiques 

Resultats 

Aprenentatge 
TXT1 CAD1 CAD2 TXT2  

% 

UD1 RA1 (3h) 100     25% 

UD2 RA2 (3h)  100    25% 

UD3 RA3 (3h)   100   25% 

UD4 RA4 (3h)    100  25% 
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Avaluació i qualificació de la unitat formativa 

- L’avaluació de la unitat formativa (UF) es fa a partir dels resultats d’aprenentatge (RA). 
- La qualificació de la UF2 (QUF2) s’obté per ponderació de la qualificació dels resultats d’aprenentatge RA 
 

 

Criteri d’avaluació: 

Aplica les tècniques d’anàlisi sistemàtic a casos reals amb rúbriques segons els tipus de proves.  

L’alumne, mitjançant les rúbriques de les probes pràctiques, tindrà la possibilitat d’anar millorant el seu projecte 
abans de compilació sencera final. 

En el cas de l’ Act E/A 2. Elaboració de propostes de protecció solar segons criteris d’assolellament, il·luminació 
natural i condicionants de projecte establerts s’avaluarà a través de la prova pràctica CAD1. Per a l’avaluació 
d’aquesta prova es farà servir una rúbrica. Els resultats d’aquesta rúbrica s’ompliran mitjançant l’observació de 
com els alumnes realitzen la prova pràctica i també mitjançant la valoració de la qualitat i correcció del document 
entregable.  

 

Rúbrica avaluació Dibuix CAD 

 Pes 
Ben assolit  

(10 < puntuació < 8) 
Assolit  

(8 < puntuació < 5) 
No Assolit  

(5 < puntuació) 

Aplicació a 
un cas real 

5% 
Interpreta de forma 
correcta les dades. 

Té alguna dificultat en la 
interpretació de les dades. 

No és capaç d’interpretar 
les dades ni d’elaborar. 

Estructura de 
la distribució 
del projecte 

5% 

Interpreta de forma 
correcta les dades i és 
capaç de desenvolupar la 
distribució del projecte. 

Té alguna dificultat en la 
interpretació de 
desenvolupar la distribució 
del projecte. 

No és capaç de 
desenvolupar la distribució 
del projecte. 

Modelatge 
del projecte 

20% 
Incorpora totes les peces 
sanitàries correctes 
descrites al projecte. 

No incorpora totes les 
peces correctes descrites 
al projecte. 

No incorpora cap peça 
sanitària descrita al 
projecte. 

Claredat 30% 

Són clars i detallats: Un 
professional pot interpretar 
la instal·lació sense 
necessitat de més 
informació addicional.  

Són clars però no tant 
detallats, alguna part no 
queda clara o es necessita 
informació addicional per a 
poder aplicar-la.  

Els plànols són difícils de 
seguir.  

Complerts 30% 

Contenen tota la 
informació requerida i/o 
tots els serveis i elements 
que conformen la 
instal·lació.  

Manca alguna petita 
informació i/o part d’algun 
servei o algun element 
dels que conformen la 
instal·lació  
(entre 1 - 3 errors)  

Manca molta informació, 
algun servei complert, o 
tots els elements d’alguna 
part de la instal·lació.  
(més de 3 errors)  

Treball en 
classe 

5% 

Participa, contrasta idees, 
argumenta, és crític, 
exposa opinions en el 
treball . 

Li costa participar, 
contrastar idees, 
argumenta, ser crític, 
exposar opinions en el 
treball. 

Participa poc, no contrasta 
idees, no argumenta, no és 
crític o exposa opinions en 
el treball 

Document 
entregable 

5% 

Fa un tractament precís i 
metòdic de la informació i 
la presentació és correcta.  

No fa un tractament del tot 
precís/metòdic de la 
informació o la presentació 
no és del tot correcta.  

No fa un tractament precís 
i metòdic de la informació i 
la presentació no és 
adient.  

 

14.- QUALIFICACIÓ DE L’ UNITAT DIDÀCTICA 

La qualificació del criteri d’avaluació CA Aplica les tècniques d’anàlisi sistemàtic a casos reals, on la suma total 
és del 100% i els criteris tindrà una ponderació segons està assenyalat a les rúbriques anteriors. 

4.25,0325.0225.0125.01 RARARARAQUF 
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4. CONTINGUT DIDÀCTIC INTERACTIU D’UN CAS REAL DE REHABILITACIÓ D’UNA ESCOLA AMB 
GOOGLE SKETCHUP 

Act E/A 2. Elaboració de propostes de protecció solar segons criteris d’assolellament, il·luminació natural i 
condicionants de projecte establerts. 
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1.- PRESENTACIÓ CONTINGUT DIDÀCTIC 

Aquest contingut didàctic està lligat a un projecte real: la rehabilitació d’un institut públic del país basc per causa 
de problemes de massa sobre exposició a insolació solar. Es tracta d’un edifici aïllat edificat als anys 70 i situat al 
costat d’una petita població. En la actualitat, el disseny original de l’ institut, amb generoses finestres corregudes, 
es presenta poc adequat per causa del canvi climàtic. L’augment de temperatura i la major quantitat d’hores de 
insolació solar ha provocat la necessitat d’afegir proteccions solars a l’edifici. 

Aquest projecte es va presentar com un concurs públic i en el vaig participar en col·laboració d’una enginyeria del 
pis basc. Això ha ocorregut durant aquest mesos que he cursat el màster de professorat de formació professional. 
Van guanyar el concurs i van poder passar a la segona fase, que va ser el desenvolupament del projecte. Està 
prevista l’execució del mateix durant l’estiu del 2012. 

Estava interessat en mostrar un exemple de projecte de rehabilitació, ja que considero que és el tipus de projecte 
que amb més freqüència és donarà en un futur pròxim. Penso que hem ampliar els continguts del CF d’Edificació 
sobre casos pràctics de rehabilitació i aquest pot ser un exemple. 

El meu objectiu és convertir aquest exemple real en un contingut didàctic. Per aconseguir això, primer analitzarem 
procés d’estudi d’assolellament que van desenvolupar durant la redacció del projecte (està explicat a l’apartat 2). 
Desprès convertirem el procés en un mètode sistemàtic que doni les pautes per poder ser aplicat a altres projectes 
similars: aquest serà el contingut didàctic de la unitat formativa proposada. 

 

2. APLICACIÓ A UN PROJECTE REAL 

El context del projecte és el d’un concurs públic, obert a estudis professionals amb obra pública feta per a poder 
competir. El resultat del concurs dependrà d’un tribunal, format per l’administració i representants de l’escola. El 
tribunal fallarà sobre un equip que serà l’encarregat de realitzar el projecte executiu i execució de l’obra. 

Amb aquests rehabilitació l’escola volia donar resposta a les següents necessitats: 

- Millorar el control lumínic del interior de les aules, actualment és excessiu. 

- Conservar les visuals des de el interior de les aules que existeixen en el interior.  

- Problemes intrusió – seguretat a la planta baixa. 

- Ràpida execució de l’obra, només seria possible en període no lectiu. 

La resposta que va donar l’equip guanyador va ser resoldre els problemes anteriors amb el disseny d’unes 
proteccions solars tipus para-sols. Aquest disseny variarà segons la orientació de la façana, la planta de l’edifici i 
l’horari d’us de les aules. 

Existia la necessitat de fer un estudi exhaustiu d’assolellament de les façanes als moments crítics de solsticis – 
equimosis i horaris d’utilització de les aules. 

Aquesta informació es va obtenir mitjançant la simulació de l’assolellament amb el programari lliure Sketchup i el 
plugin lliure SunTolls V2.4. Aquestes eines van permetre el procés següent d’estudi: 

1. Modelatge complerts de l’estat actual de l’edifici escola amb Sketchup. 

2. Geolocalització del model amb la connexió a Google Earth 

3. Creació d’un Dome o cúpula amb les representacions de posicions vectorials dels moments crítics amb 
SunTolls V2.4 

4. Realització d’escenes guardant la posicions de les ombres en les dates de solsticis – equimosis i horaris 
d’utilització de les aules. 

5. Combinació de les diferents ombres en representacions axonomètriques. 

6. Estudi en detall dels vectors que dibuixen les ombres en el interior de l’edifici. 

7. Decisió del tipus de protecció solar que es farà servir al projecte. 

8. Aplicació del disseny a les diferents façanes i plantes de l’edifici. 

9. Modelatge de la solució en 3D per obtenir una representació virtual de la solució. 
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3. METODOLOGIA DIDÀCTICA 

El contingut didàctic d’aquest estudi d’assolellament i disseny de proteccions solars es realitzarà mitjançant una 
escena de Sketchup. Està disponible a Internet a la xarxa de continguts de la Galeria 3D de Google amb el nom 
de ESTUDI ASSOLELLAMENT I DISSENY PROTECCIO SOLAR. Es pot descarregar en el següent link: 

http://sketchup.google.com/3dwarehouse/details?mid=84dfd551e5fb889fcf7f7f67ccaaa809 

   

També està disponible en vídeo HD a la xarxa de continguts de Youtube, es pot visionar fent la següent búsqueda: 
ESTUDI ASSOLELLAMENT I DISSENY PROTECCIO SOLAR o mitjançant el següent link:  

http://youtu.be/uZeCDCyuPvU 

Es recomana visualitzar-lo a qualitat 720p HD per poder llegir els texts amb suficient qualitat. 

El mètode proposat per l’explicació d’aquest contingut didàtic és la navegació ordenada entre escenes dintre del 
fitxer de Sktechup. El lloc on treure aquesta finestra és menú de Ventana / Escenas. Els alumnes poden continuar 
l’explicació del professor dintre de l’entorn 3D del programa. Per a que això sigui possible, l’alumne ha de saber fer 
servir aquest programa de representació 3D. Sketchup és un aplicació informàtica lliure, molt estesa a les escoles 
d’ arquitectura, disseny i enginyeria. S’ensenya al mòdul de representació de primer curs del cicle formatiu 
d’edificació.  

           

El projecte que s’ensenya està completament modelat, així l’alumne pot aproximar-se i fitxar-se en detalls davant 
l’explicació del professor. El model virtual està ordenat en capes nombrades amb el tipus de contingut que 
contenen, es poden activar i desactivar i així mostrar o amagar informació. El lloc on treure aquesta finestra és 
menú de Ventana / Capas. 
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Com a complement d’aquest explicació, seria recomanable explicar tipus de proteccions solar, està disponible en 
l’Annex 1 Proteccions solar adjunt en aquest treball. Pot servir per contextualitzar la solució de para – sol adoptada 
en aquest exemple. 

4. EXPLICACIÓ CONTINGUT AMB LA NAVEGACIÓ PER ESCENES DEL MODEL 

Aquesta explicació dona els passos a seguir per a realitzar un estudi d’assolellament amb Google Sketchup i el 
complement SunToll. També és un exemple real dels criteris a tenir en compte en el disseny d’una protecció solar 
tipus para –sol. 

A continuació, descriuré els passos a seguir, per tal de realitzar la unitat didàctica: 

A. ESTUDI D’ASSOLELLAMENT ESTAT ACTUAL DE L’EDIFICI. Suport informàtic: Sketchup 

 

 

1. Ajustar paràmetres d’entrada de la 
escena 

Es convenient revisar les unitats amb les 
que s’està treballant a menú Ventana / 
Información del modelo / Unidades. 

Els marcadors a canviar són: 

- Formato / Metros 

- Precisión / 0,00m 

- Activar intervalo de ángulo / 5,0 

Ara podrem dibuixar i mesurar més 
còmodament amb el Sketchup. 

         

2. Inserir el model a l’escena 

Podem descarregar el model mitjançant 
qualsevol navegador a la web Google 
galeria 3D buscant el següent document: 
ESTUDI ASSOLELLAMENT I DISSENY 
PROTECCIO SOLAR. 

També podem partir de zero, inserint l’estat 
actual de l’edifici a través del menú de 
Ventana / Componentes buscant el següent 
component ESTADO ACTUAL ESCOLA. 

 

 

3. Geolocalització del model 

El primer pas, per realitzar un estudi d’ 
assolellament d’un edifici és ubicar-lo 
geogràficament. Això es imprescindible ja 
que la posició de les ombres del model 
depèn de la seva latitud i longitud. 

La forma de fer-ho a través del menú 
Ventana / Información del modelo / 
Geolocalización. Ho podem fer de dues 
maneres: 

a) Interactivament, amb el botó Añadir 
localización: Sketchup està enllaçat amb 
Google Maps i li donem la direcció de 
l’emplaçament. Es necessari tenir 
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connexió a Internet. 

b) Manualment, escrivint nosaltres les 
següents dades: 

 

 

 

 

 

4. Creació d’un Dome amb SunTools 

Sun_Path és el primer icona d’aquesta barra 
d’eines i crea un Dome o hemisferi, que 
representa la cúpula celeste amb les 
trajectòries del sol durant els diferents 
mesos de l’any. Amb el marcador Scale 
podem controlar el grandària de la cúpula. 
Aquest comando desplaça l’origen de 
coordenades al centre el model. Es 
recomanable crear escenes després de la 
creació del Dome, ja que pot canviar 
radicalment el punt de vista. 

 

 

5. Ajustament d’ombres 

Aquesta és la finestra que farem servir per 
canviar les dates i hores dels ajustos 
d’ombres. El icona superior esquerra permet 
activar i desactivar les ombres de Sketchup. 
Hem de tenir en compte que les ombres 
consumeixen molts recursos d’ordinadors i 
es convenient activar-les al final, quan la 
representació sigui la definitiva. 

6. Posició solar 

Aquest comando dibuixa un vector amb tap 
de color vermell, en el punt del recorregut 
solar que li toca segons l’ajust d’ombres 
actius. 
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7. Dibuix dels vectors solars façana est  

Després de varies entrevistes amb el 
director de l’escola, es van reconèixer els 
horaris amb més problemes d’insolació al 
interior de les aules. En el cas de la façana 
est correspon a primera hora del matí del 
començament del solstici d’hivern i estiu. 

 

Per representar còmodament l’assolellament 
hem de desactivar la capa CEIP FACHADA i 
amb l’eina Lápiz es dibuixen, sobre un 
parament vertical perpendicular a la façana 
sud, les línees de les projeccions de les 
ombres en aquest moments crítics. Amb el 
Transpostador es mesuren els angles des 
de la vertical de la façana i es deixa 
constància escrita amb l’eina Texto. 

 

 

 

Aquest són els angles mesurats al 
començament de l’hivern: 

- 84º - 21/12 – 8:00h  
- 74º - 21/12 – 9:00h 
- 62º - 21/12 – 10:00h 
Aquest són els angles mesurats al 
començament de l’hivern: 

- 51º - 21/6 – 8:00h  
- 41º - 21/6 – 9:00h 
- 30º - 21/6 – 10:00h 

 

 

8. Dibuix dels vectors solars façana sud 

Amb el mateix procediment anterior, es 
dibuixen els vectors de les línees d’ombres 
a les hores crítiques d’insolació a l’interior 
de les aules. En aquest cas corresponen a 
primera hora del matí dels solstici d’hivern i  
els amidaments són els següents: 

- 74º - 21/12 – 8:00h  
- 63º - 21/12 – 9:00h 
- 60º - 21/12 – 10:00h 
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9. Dibuix dels vectors solars façana oest 

En aquesta orientació es dibuixen els 
vectors de les obres dels paraments 
verticals perpendiculars a façana sobre el 
terra.  Això es perquè la solució de protecció 
solar serà un para – sol i en orientacions 
oest la disposició més senzilla és vertical, al 
ser l'angle d'incidència del sol gairebé 
perpendicular al plànol.  

Els problemes d’insolació a les aules en 
aquest cas correspon a última hora de 
classe de la tarda al començament de 
l’equinocci de primavera - tardor i solsticis 
d’estiu. 

Els amidaments són els següents: 

- 50º - 21/3 – 16:00h  
- 61º - 21/3 – 17:00h 
- 72º - 21/6 – 16:00h 
- 81º - 21/6 – 17:00h 

 

B. ESTUDI DE LES SECCIONS TIPUS 

El tipus de protecció solar que s’adopta como a solució per aquest projecte de rehabilitació  serà el para–sol o 
“brise-soleil”. La seva eficàcia està en funció de la seva feble inèrcia tèrmica i alt poder reflector; la seva forma i 
dimensions, estaran determinades per l'exposició de la façana, la latitud, la superfície i l'orientació dels elements a 
protegir. En les façanes amb orientació sud, aquests mitjans poden ser horitzontals o verticals. En les est - oest, la 
disposició més senzilla és la vertical, al ser l'angle d'incidència gairebé perpendicular al plànol. 

En el cas del nostre projecte de rehabilitació, la solucions de disseny adoptades per als para-sols són les 
següents: 

- Orientacions est i sud, para-sol en voladís horitzontal. 

- Orientació oest, para-sol en voladís vertical. 

Les representacions que es mostren a continuació són seccions de l’edifici per la façana. Aquest tipus de talls es 
realitzen amb l’eina Plano de sección i es desplaça amb l’eina Mover. Amb el botó  
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La geometria del disseny del para–sol dependrà dels vectors dibuixats a l’estudi d’assolellament. En aquest cas el 
de la façana est, cal fixar-se en la solució de la finestra intermitja del primer pis: l’angle que forma el para-sol amb 
el pla de façana és de 25º i forma pràcticament un angle recte amb el vector del 21/12 a les 10h (mesurat en 62º). 
La longitud del voladís del para–sol depèn de l’alçada de les visuals lliures del interior de l’aula que és de 1,30 
metres. Aquesta és la alçada d’una persona asseguda a una taula de treball. 

 

 

El cas de la façana sud, la formula descrita anteriorment dóna com a resultat una inclinació del para–sol amb la 
façana de 40º. Ens hem de fixar també en la finestra de la primera planta, es pren com a referència el vector del 
21/12 a les 10h (mesurat en 60º). La longitud del voladís del para–sol depèn de l’alçada de les visuals lliures del 
interior de l’aula que és de 1,80 metres. Aquesta és l’alçada d’una persona de peu. 

En ambdós façanes, el disseny del para-sol serà completament vertical si la funció de l’aula de l’interior és del 
tipus sala de vídeo o magatzem i necessita un control lumínic total. També s’adoptarà aquesta solució per als buits 
de corredors i nuclis verticals. 
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C. ESTUDI FUNCIONS PARA- SOLS 

El disseny d’aquesta nova envolvent de l’edifici s’adaptarà a les exigències de les funcions dels interiors de les 
aules. En la següent seqüència de diapositives es mostra, planta per planta i amb colors, una vista esquemàtica 
de la resposta de programa interior de l’escola, que ha de donar el nou tancament. 

 

L’escola pateix robatoris amb freqüència i necessita proteccions contra intrusions. A planta baixa, el tancament ha 
de respondre a exigències de seguretat i, per aquesta raó, cobrirà completament els buits dels forats de les 
finestres. El material serà calat i permetrà certa transparència cap a l’exterior. En alguns moments, aquest 
tancament és autoportant i forma un pati a la façana nord de l’edifici. 

 

Les caixes de color cyan que apareixen a les plantes primera i segona són les aules on s’imparteixen classes amb 
orientació est. En aquest cas, el tancament és un para-sol horitzontal en voladís amb inclinació de 25º al pla de 
façana. El disseny té cura de respectar les visuals al paisatge exterior. 
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Les caixes de color magenta que apareixen a les plantes primera i segona són els espais que necessiten d’un 
major control lumínic i un cert grau de seguretat: sala de vídeo, magatzems, laboratoris, tallers, corredors i nuclis 
verticals. En aquest cas, el tancament és un para-sol completament vertical i el material serà calat, que permet un 
petit grau de luminància interior i transparència visual cap a l’exterior. 

 

En aquesta diapositiva apareixen les caixes taronges, que són les aules docents amb orientació sud. En aquest 
cas, la solució serà un para-sol horitzontal en voladís amb inclinació de 40º al pla de façana. És l’orientació més 
esposada i amb més hores d’insolació solar. 
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La última diapositiva esquema correspon a la orientació de façana oest i  apareixen dos nous colors: 

- Les caixes verdes són aules que ja tenen un cert grau de protecció solar amb voladissos existents, que 
tenen la funció de terrasses i són accessibles des de l’interior de les aules. 

- Le caixes de color blau corresponen a aules docents amb nous tancaments de projecte: la solució 
adoptada són uns para-sols verticals en voladís que formen un angle de 50º amb el pla de façana 
horitzontal. 

 

D. REPRESENTACIÓ I VALORACIONS ARQUITECTÒNIQUES DELS DISSENYS DE PROTECCIONS SOLARS 

Les següents imatges corresponen a les perspectives còniques de les façanes de l’ institut. Les diferents solucions 
de tancaments de projecte, que donen resposta a les funcions interiors de les aules, dona com a resultat una la 
combinació variada a l’envolvent i trenca la rigidesa del disseny original. 

La primera vista correspon a la façana sud de l’estat actual de l’edifici, el seu disseny racionalista amb grans 
obertures sembla més el d’una escola d’Alemanya o del nord d’Europa. Al llarg d’aquest anys de funcionament del 
centre, aquest tipus arquitectònic s’ha demostrat que no és el més adient per la nostra latitud i les seves 
mancances han arribat a la decisió de la rehabilitació de l’envolvent del centre. 
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Aquesta és la mateixa vista sud de l’ institut amb en la que apareixen fins a tres solucions diferents de tancaments 
de façana. L’escola guanya una nova imatge i no només en qualitat interior i control lumínic interior. 

 

 

 

En aquesta perspectiva de la façana est, es pot veure el detall del tancament del pati en planta baixa, que 
conforma un nou espai interior per l’escola. 
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Aqueta imatge és des d’un punt de vista nord- oest, es pot reconèixer les aules ja protegides amb voladís existent. 
No es va intervenir en aquestes aules, ja que es va considerar que estaven protegides, encara que el disseny no 
era el més idoni. 

 

 

Per últim, en aquesta vista sud- oest de l’escola podem apreciar la solució de para-sol vertical per orientació de 
façana oest. El seu disseny és desenvolupa en doble alçada i trenca formalment la horitzontalitat compositiva de 
l’escola. Aquest és un gest valent i atrevit, que no passa desapercebut. 
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E. MATERIALS I EXECUCIÓ DE L’OBRA  

 

La solució constructiva que es dona a la nova envolvent de façana consisteix en una estructura lleugera de peces 
metàl·liques  en L, que subjecten una planxa metàl·lica calada estirada tipus “deployed” amb grans forats. Hi ha 
exemples d’aquesta xapa com a para-sol, les seves avantatges són un bon control lumínic (deixa passar llum) i 
aconsegueix una bona ventilació – refrigeració de l’envolvent. 

 

L’estructura es realitzarà completament al taller i serà galvanitzada. Això exigeix d’un exhaustiu projecte 
d’execució en el que s’ha de definir tot com si fos un gran mecano. Tot el sistema estarà fixat a l’edifici 
mecànicament, això permet una execució molt ràpida a l’obra. Aquesta era una de les exigències que sortia a les 
bases del concurs. 

 

Com a cometari de disseny a tenir en compte, es vol aconseguir la continuïtat a la vista de la xapa “deployed”. Per 
aquest raó, les xapes es fixaran sempre sobre les cares exteriors del marcs, amagant així tota l’estructura que 
quedarà en un segon pla. A la vista de la dreta es pot veure clarament aquesta intenció. 
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5. CONCLUSIONS 

 

Aquest Treball fi de màster està lligat a la meva experiència professional recent com arquitecte. El meu objectiu 
era crear un contingut didàctic lligat a un projecte real: la rehabilitació de l’envolvent exterior d’un institut públic del 
país basc per causa de problemes de massa sobre exposició a insolació solar. Aquest projecte es va presentar 
com un concurs públic i en el vaig participar en col·laboració d’una enginyeria del pis basc. Això ha ocorregut 
durant aquest mesos que he cursat el màster de professorat de formació professional. 

Van guanyar el concurs públic i van poder passar a la segona fase, que va ser el desenvolupament del projecte. 
Per aquesta raó, penso que és un bon exemple d’èxit per poder ser explicat com a contingut didàctic. Està prevista 
l’execució del mateix durant l’estiu del 2012. 

Estava interessat en mostrar un exemple de projecte real de rehabilitació, ja que considero que és el tipus de 
projecte que amb més freqüència és donarà en un futur pròxim. Penso que hem ampliar els continguts del CF 
d’Edificació sobre casos pràctics de rehabilitació i aquest pot ser un exemple. 
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