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Imatge del mes:  

 
 
Final de la segona assignatura optativa LIVING LAB LOW3 2011 al Campus Sant Cugat, 
introduint activitats de docència participativa amb metodologia de Living Lab. 
 
  
16 de desembre de 2011 
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Apreciats patrocinadors, col·laboradors i amics del LOW3, a continuació trobareu les últimes 
notícies sobre l’avanç del projecte LIVING LAB LOW3: 
 
  
Assignatura optativa LIVING LAB LOW3 2011 – innovació docent al Campus Sant Cugat 
 
El LIVING LAB LOW3 de la UPC ha conclòs el seu segon curs en format Living Lab, enfocat a un 
model de docència participativa, per difondre al màxim el coneixement sobre arquitectura sostenible, 
eficiència energètica i energies renovables, i tots els aspectes relacionats amb un estil de vida més 
sostenible.   
 
Un grup d’estudiants va avaluar el prototip a través de sensors, i sota protocols específics per analitzar 
el seu comportament bioclimàtic. Altres equips es van ocupar de la instal.lació del sistema de 
ventilació i recuperació de calor i van crear una plataforma virtual de discussió i aprenentatge, basat 
en blogs i fòrums, per ampliar el debat i l’activitat del curs més enllà dels límits físics de la casa. 
Aquesta iniciativa forma part del programa AteneaLab de la UPC.   
 
 

 

 
Els estudiants han acollit molt bé la idea de docència participativa i han mostrat gran interès en 
conèixer i avaluar la casa, debatent sobre sostenibilitat, i sobre el nostre model de societat amb els 
seus patrons de consum i la seva dependència d’energia i recursos en general. 
La casa, amb els seus conceptes d’arquitectura bioclimàtica, l’ús de sistemes d’energia solar, el 
reciclatge d’aigües grises i la climatització eficient, ha ofert el marc perfecte per discutir aquests 
aspectes amb una visió més holística i fomentar el pensament crític entre els alumnes.  
 
L’equip LIVING LAB LOW3 2011, al mateix temps ha preparat un concepte per a l’ocupació temporal 
de la casa com a habitatge en el 2012, amb la finalitat d’avaluar el prototip en ple funcionament i 
documentar l’experiència dels habitants temporals en aquest prototip d’habitatge sostenible.  
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Participació en el programa CREDO – Introducció 
de sostenibilitat en educació superior 
 
 
El LIVING LAB LOW3, com a plataforma d’educació i 
investigació en sostenibilitat, va rebre professors 
d’universitats de Kirguistán, Moldavia, Bosnia i 
Ucrania, en el marc del projecte CREDO, liderat per 
la Universitat KTH d’Estocolm. 
 
Després de la visita al campus amb les seves 
instal.lacions i una explicació sobre el projecte LOW3, 
els professors van participar en un exercici de 
creació de conceptes Living Lab, per a les seves 
pròpies universitats.  
 
 
 
Visites i formació al LIVING LAB LOW3 
 
Durant els últims mesos, diversos grups han visitat 
LOW3 en el nostre campus, entre ells, experts 
noruecs en eficiència energètica de la ciutat de 
Stavanger, alumnes de l’escola professional XALOC 
i un grup d’estudiants i professors de la Universitat 
de Castellón. 
Han anat rebent informació sobre conceptes 
d’arquitectura bioclimàtica, l’ús de sistemes 
d’energia solar, reciclatge d’aigües grises, la 
climatització eficient i l’impacte que tenen els 
materials de construcció en el balanç ambiental d’un 
edifici. 
Al mateix temps, s’han creat debats sobre aspectes 
de sostenibilitat entre els assistents i el professorat de la UPC. 
 
 
 
LIVING LAB LOW3 – KIC InnoEnergy i Intelligent 
Energy/10Action 

 
En el marc del Campus de l’Energia de la UPC i del 
programa Europeu KIC InnoEnergy, s’han tancat els 
contractes corresponents per al desenvolupament del 
“Learnig Module” LIVING LAB LOW3, com a mòdul 
docent participatiu per a l’educació en arquitectura, 
i un estil de vida més sostenibles. 
Schneider Electric i la TU/e- Universitat 
d’Eindhoven són els partners que col·laboraran 
durant el 2012 en aquesta tasca. 
  
En el marc del programa europeu Intelligent Energy 
– 10Action, gestionat per l’IDAE, per encàrrec de la Comissió Europea, amb la finalitat de convertir 
les cases solars del concurs SOLAR DECATHLON EUROPE 2010 en mòduls educatius per a un públic 
més ampli, es segueixen realitzant activitats formatives en forma de visites guiades a la casa.   
 
El suport per part de l’Ajuntament de Sant Cugat, així com per part de la Generalitat de Catalunya, 
permetrà encaminar més activitats d’aquest tipus en el 2012. 
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L’equip (e)co 2012 de la UPC es prepara per a la 
realització del nou prototipus en el nostre 
campus 
 
El nou equip Solar Decathlon, està a punt per 
començar amb la construcció del prototipus (e)co 
per al Solar Decathlon Europe 2012. 
Diverses empreses que van recolzar LOW3 en el seu 
camí, s’han apuntat per a recolzar aquest nou 
projecte, que tant en el seu concepte com en el seu 
equip està estretament vinculat al prototipus LOW3. 
  
Un equip motivat d’estudiants dirigeix el projecte i 
gestionarà el procès complet de construcció del 
prototipus.  
 
Trobareu més informació, així com podreu contactar amb el grup (e)co, a través de la seva pàgina 
web: www.solardecathlon.upc.edu/2012 
 
El Living Lab LOW3 ofereix en aquest context l’entorn ideal per a reunions amb empreses i la 
presentació del nou concepte, avalat per l’èxit del primer prototipus en la competició Solar Decathlon 
2010.   
 
 
 
 
Us convidem, com sempre, a seguir i a participar en les activitats del nou LIVING LAB LOW3 de la UPC 
i a recolzar a l’equip (e)co en el seu camí a Madrid, l’any vinent! 
 
 
Atentament, 

 
Torsten Masseck 
Director LIVING LAB LOW3_UPC 
 
LOW3_UPC 
Email: cisol@etsav.upc.edu 
Tel.: 93 401 25 47 
www.low3.upc.edu 


