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PROGRAMA 
 
Objectius 
 
1. Facilitar l’aprenentatge d’aspectes bàsics relacionats amb el disseny, 

organització, programació, realització i seguiment de projectes de medi 
ambient.  

2. Presentar les eines pràctiques sobre organització de projectes i la 
recerca d’informació sobre temes ambientals  més utilitzades en la 
realització d’aquests. 

3. Afavorir la integració dels vectors de recursos humans, tècnics, 
científics, legals i econòmics en la redacció i el desenvolupament de 
projectes de medi ambient. 

4. Facilitar la millora dels aspectes formals associats als projecte 
5. Incorporar el tema de anàlisi, diagnosi dels fluxos energètics, recursos i 

emissions de les instal·lacions d’un municipi d’uns 20.000 habitants en la 
realització del projecte exercici de l’assignatura. 

 
Marc General 
 
El marc general de serà un projecte anàlisi ambiental dels fluxos 
energètics, aigües, residus i emissions de les instal·lacions municipals de 
ciutats mitjanes de la Provincia de Barcelona entre 5000 i 50.000 
habitants. Consta de dues fases: primer document enunciar el problema 
ambiental per mitja d’un inventari ambiental solucionar i la confecció d’un segon 
document estudi preliminar de millora ambiental que consta d’un resum del 
primer i d’una diagnosi i propostes de millora.  Aquest curs pretén satisfer la 
demanda d’informació i formació dels ambientolegs sobre els temes d’ecologia 
urbana i industrial en el marc d’un projecte sobre els fluxos de recursos i 
emissions d’un subsistema i aplicar-los en un estudi preliminar 
 
MÒDUL TEÒRIC 
 

• Introducció assignatura de projectes 
• Organització de projectes 
• Programació. Control, seguiment i finalització de projectes 
• Documents: Estudi Preliminar/Avantprojecte/Projecte 
• Estudi Preliminar 
• Plànols 
• Pressupost 

MÒDUL PRÀCTIC PROJECTES 



• Currículum Vitae, primer document que es necessita en el procés de 
formació d'un equip de projectes 

• Presentació de projectes. Comunicació verbal i visual  
• Eines de comunicació projectes.  
• Organització i gestió de reunions de projectes 
• Programació de projectes.  
• Presentació i discussió de projectes de medi ambient 
• Eines bàsiques per la realització de projectes de medi ambient (centres 

de documentació, fires, congressos, empreses i institucions de medi 
ambient, Internet...) 

• Materials projectes. Avaluació d'Avantprojectes 
 
MÒDUL Ecologia urbana. Fluxos de recursos, energia i 
emissions en instal·lacions municipals 

• Ciutat sotenible 
• Estat del municipalisme ver la sostenibilitat a Catalunya 
• Els fluxos en el marc de les auditories ambientals municipals 
• Instal·lacions municipals 
• Fluxos d’aigua 
• Fluxos d’energia 
• Fluxos de residus 
• Fluxos d’emissions atmosfèriques 
• Elements bàsics 
• Indicadors de sostenibilitat 

 
AVALUACIÓ 
 
Presentació i redacció d'exercicis de l'assignatura 
Avaluació continuada dels exercicis de projectes en grup. Els treballs de 
l’assignatura que es realitzen en grup són avaluats de forma global. 
L’aportació continuada i significativa de materials per part dels grups serà 
considerada com un element de millora de nota final  
 
Proves 
En l’assignatura cal mostrar de forma individual un domini clar dels conceptes 
exposats per mitja de la presentació dels diferents exercicis de projectes. Els 
professor decidirà si es realitza un examen teòric en funció de l’evolució del 
curs  
 
Nota final  
 Un 30% del document preliminar PORJECTE 1G que consisteix en Inventari 
dels fluxos en les instal·lacions municipals  i un 70% del PROJECTE 2G, 
anàlisi, diagnosi i propostes de millora ambiental als fluxos, però per fer promig 
caldrà disposar d’un mínim de 4 en aquest darrer exercici.  
 

ORGANITZACIÓ I PRESENTACIÓ D´EXERCICIS 
TREBALLS  CURS 2002-2003 
PROJECTES  EN GRUP (5-6) 



 
PROJECTE  1.G.  
PROJECTE PRELIMINAR ECOLOGIA URBANA. FLUXOS AMBIENTALS 
INSTAL·LACIONS MUNICIPALS.  
Inventari ambiental 
Actuacions 

• Seleccionar el municipi a estudiar  
• Recerca legal sobre aspectes relacionats amb els fluxos a estudiar 
• Recerca d’informació general i específica sobre fluxos urbans 
• Inventariar les instal·lacions i equips municipals a estudiar en el projecte 
• Plànols d’ubicació  
• Entrades i sortides: energia, aigua, residus, emissions 
• Mètodes de càlcul Inventari qualitatiu i quantitatiu 
• Determinar els gestors d’aquests fluxos 
• Inventari ambiental  

 
Documents a presentar: (enquadernats en espiral) 

  
Memòria (màxim 20 pàgines) 

• Descripció del Municipi i de les estances municipals a estudiar 
• Marc legal sobre els fluxos en l’àmbit municipal 
• Antecedents dels fluxos a estudiar 
• Història i evolució d’aquests  
• Diagrama de fluxos 
• Inventari qualitatiu i quantitatiu 
• Resultats preliminars de l’anàlisi ambiental 

Documentació gràfica (màxim 5 pàgines)  
• Reportatge gràfic de les estances, equipaments i sobre els fluxos.  
• Diagrama dels fluxos 
•  

Document de Presentació pública de l’estat del estudi  (5 transparències)  
• Document de projecte 

 



PROJ  2.G.   
PROJECTE ECOLOGIA URBANA. FLUXOS AMBIENTALS INSTAL·LACIONS 
MUNICIPALS.  
Diagnòsi i propostes de millora ambientals 

• Resum del inventari detallat del els entrades d’energia, recursos materials, emissions del 
sistema envàs   

• Diagnosi ambiental dels fluxos.  
• Evolució dels fluxos 
• Determinació dels principals problemes ambientals de les subetapes del sistema instal·lacions 
• Propostes de millora (reutilització de l’aigua, energies renovables, reciclatge...) 
• Integrar els aspectes ambiental, econòmics i socials en les propostes millora  
• Confeccionar la programació del projecte 
• Realitzar un pressupost  de la redacció del projecte 
• Confeccionar document resum i de presentació del projecte 
• Realitzar una presentació del projecte 

 
Documents a presentar:(enquadernats en espiral) 
Memòria final extensió màxima 40 pàgines. (apartats principals orientatius) 

• Antecedents. Integrar  document PG1. Descripció municipi, instal·lacions municipals i del 
inventari ambiental realitzat r 

• Objectius 
• Metodologia de treball  
• Recursos tècnics utilitzats, si s’escau  
• Resultats de l’anàlisi i de la diagnosi dels fluxos energètic, aigua, residus i emissions 
• Avaluació del Impacte ambiental d’aquestes instal·lacions 
• Proposta accions de millora ambiental dels fluxos 
• Conclusions final 

 
Plànols (índex de plànols, numerats i plegats correctament en format DIN-4) 

• Diagrames de fluxos, detalls d’instal·lacions... 
Programació  (1 pàgina) 

• Diagrama de les activitats en el transcurs del projecte  
Pressupost. (1 pàgina) 

• Cost del projecte ( hores projecte, desplaçaments, material...) 
Annexos 

• Annos, no definida la seva extensió amb informació complementària sobre el projecte 
Document de síntesi.(2 pàgines) 

• Presentació de les dades més importants de la memòria, de forma , per al regidor medi ambient 
del municipi: Títol, autors, introducció, metodologia, resultats i conclusions.  

Document de presentació (màxim 15 transparències) 
• CD amb la presentació  
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