
REHABILITEM L’ETSAB? 





Objectius  generals 
 
_Afavorir la comunicació i l’educació ambiental a la UPC 
 
_Capacitar professionalment els tècnics del sector de la construcció a través de la formació i la preparació per a la seva implicació en el 
sector ambiental 
 
_Crear xarxes d’interacció entre Departaments UPC 
 
_Crear una base per a la innovació entorn a la rehabilitació sostenible. Establir una línia de treball de suport tècnic a les entitats i empreses, 
buscant una interacció Universitat-Empresa per a la Recerca en la Rehabilitació Sostenible 
 
_Establir un projecte model, innovador i aplicable  a diferents contextos ( rehabilitar diferents edificis) i exportable a la participació de 
diferents disciplines dins i fora l’àmbit UPC.  
  
 
Objectius  específics 
 
_Entendre la sostenibilitat com una vessant essencial de la professió d’arquitecte 
 
_Obrir diferents vies d’investigació al voltant de dos tipus de relació amb la industria: els sistemes de baix cost  i el foment de la investigació 
tecnològica 
 
_Crear lligams, relligar el nou paradigma global i la tradició arquitectònica local 
 
_Promoure el fer essencial, eliminant allò que és superficial. En la rehabilitació, inclús pot voler dir deixar de fer o desfer 
 
_Fomentar la incorporació de sistemes passius, per minimitzar la incorporació de sistemes actius. Entendre la diferència entre una 
sostenibilitat bàsica i una sostenibilitat fictícia 
 
_Primar la millora de l’eficiència en els sistemes actius existents. 
  
 

 









Analysis of the existing in different levels: sunning, materials, construction systems, energy performance 



Strategies to improve energy efficiency 



Research of references, similar examples, materials aligned with the chosen strategies 



Definition of the proposal at different levels: design, materials, construction systems, energy permomance 



Definition of the proposal at different levels: design, materials, construction systems, energy permomance 



To mesure the energy performance of  the proposal and to compare with the existing 



 
Flexibilitat / Extensió / Internacionalització 
 
Construcción V Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Zaragoza 
 
Workshop in Ljubliana 
 
Nou pla d’estudis a l’ETSAB… 
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