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ENSENYAMENT D’ARQUITECTURA TÈCNICA 

 
ASSIGNATURA: Instal�lacions Electromecàniques 
 
 
PROFESSOR/A RESPONSABLE: Cristian Solé  

CURS: 2 CRÈDITS: 6 TIPUS: Troncal 

 
 
1. OBJECTIUS 
 
L’assignatura d’Instal�lacions Electromecàniques es centra bàsicament en el coneixement dels 
sistemes d’instal�lació, el disseny i la seva implantació en l’edificació i urbanització segons la 
normativa que afecta a cadascuna de les instal�lacions. 
 
2. ESTRUCTURA 
 
El treball de l’alumne es desenvolupa en quatre camps:  

Asistència i estudi de classes teòriques. 
Assistència i treballs en classes pràctiques i de problemes. 
Visites a instal�lacions operatives. 
Treball pràctic realitzat per l’alumne de forma col�lectiva. 

 
3. PROGRAMA 
 
Tema 1: ELECTRICITAT  
Tema 2: ILUMINACIÓ  
Tema 3: ELEMENTS DE TRANSPORT  
Tema 4: INFRAESTRUCTURES COMUNS DE TELECOMUNICACIÓ (ICT) 
Tema 5: DOMÒTICA 
 

4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA I PROGRAMARI 
 
Apunts de l’assignatura 
Col�lecció de problemes 
Guions de pràctiques 
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6. AVALUACIÓ 
 
L’avaluació consistirà en les qualificacions obtingudes en la part de teoria, la part de problemes 
i pràctiques de laboratori i el treball. 
 
La part teòrica/pràctica correspondrà a dues proves tipus examen individual. Les proves són 
independents entre elles i per tant eliminen matèria. Una prova se realitzarà a meitat del 
quatrimestre, T1, i l’altra a final del quatrimestre, T2. La nota final de teoria serà 
comptabilitzada com: 

2·6,01·4,0 TTT +=   si 4241 ≥≥ T i T  

[ ] TT T 3),2·6,014,0(min +⋅=   en cas contrari 
 
En cas d’haver suspès el primer examen, T1, hi haurà l’oportunitat de recuperar aquesta part 
de l’assignatura en el segon parcial, comptabilitzant la nota de teoria de la mateixa forma. 
 
L’assistència a les pràctiques de laboratori és obligatòria i les quals s’avaluaran a partir de les 
memòries de pràctiques de laboratori, problemes i informes que s’entregaran per a cadascuna 
de les pràctiques/problemes (PLi) relacionades amb els temes de teoria proposats. D’aquesta 
forma, la nota final PL corresponent a la part pràctica de l’assignatura s’avaluaran com: 
 

54321 2,01,025,02,025,0 PLPLPLPLPLPL ⋅+⋅+⋅+⋅+⋅=  
 
Així, per a l’avaluació final de la nota de l’assignatura d’Instal�lacions Electromecàniques (NF) es 
comptabilitzaran la nota de teoria (T), de les notes de pràctiques (PL) i el treball (M), amb la 
següent proporció: 
 

 MPLTNF ·3,03,04,0 +⋅+⋅=   si 4M i 4PL ,4 ≥≥≥T  

[ ] MPLT NF 3),·3,03,04,0(min +⋅+⋅=   en cas contrari 
 

Per a la convocatòria de setembre, les notes corresponents a la part de problemes i pràctiques 
de laboratori (PL) es conservaran, i el mateix passa amb el treball. D’aquesta forma, el 
procediment d’avaluació per al setembre es la mateixa que per a la convocatòria de juny. 
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Els horaris de consultes són els dijous de 12-13 h i de 17-18 h al despatx 0.12 de l’edifici CREA 
o quedant prèviament amb el professor via correu electrònic: csole@diei.udl.cat o al telèfon del 
despatx: 973 00 35 86 
 


