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Titulació: GRAU EN ESTUDIS D'ARQUITECTURA (Pla 2014). (Assignatura obligatòria).
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PROFESSORAT

Professorat responsable: AGUSTIN OBIOL SANCHEZ

Altres: Primer quadrimestre:
LUCRECIA JANNETH CALDERÓN VALDIVIEZO - 12, 22
INMACULADA FORTEA NAVARRO - 12, 22
ALICIA HUGUET GONZÁLEZ - 12, 22
CARLOS MUÑOZ BLANC - 12, 22
AGUSTIN OBIOL SANCHEZ - 12, 22
ANTONIO ORTI MOLONS - 12, 22
MARC SANABRA LOEWE - 12

Segon quadrimestre:
LUCRECIA JANNETH CALDERÓN VALDIVIEZO - 31
INMACULADA FORTEA NAVARRO - 31, 41
ALICIA HUGUET GONZÁLEZ - 31, 41
CARLOS MUÑOZ BLANC - 31, 41
AGUSTIN OBIOL SANCHEZ - 31, 41
ANTONIO ORTI MOLONS - 31, 41
MIREIA PUJOL SANCHEZ - 31, 41
MARC SANABRA LOEWE - 31, 41
LAURA VALVERDE ARAGON - 41

REQUISITS

Cal tenir una qualificació mínima de 4 a Matemàtiques I, Matemàtiques II y Física I.
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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
ET2. Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.
ET1. Aptitud per concebre, calcular, dissenyar i integrar en edificis i conjunts urbans i executar solucions de cimentació (T).
ET6. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar estructures d'edificació (T).
ET10. Capacitat per conservar l'obra grossa.
ET13. Coneixement adequat de la mecànica de sòlids, de medis continus i del sòl, així com de les qualitats plàstiques, elàstiques i de
resistència dels materials d'obra pesada.
ET14. Coneixement adequat dels sistemes constructius convencionals i la seva patologia.
ET3. Aptitud per conservar les estructures d'edificació, la cimentació i obra civil.
ET4. Aptitud per conservar l'obra acabada.
ET7. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de divisió interior, fusteria,
escales i altra obra acabada (T).
ET8. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i
altra obra grossa (T).

Genèriques:
CG4. Comprendre els problemes de la concepció estructural, de construcció i d'enginyeria vinculats amb els projectes d'edificis així
com les tècniques de resolució d'aquests.

Transversals:
CT2. Sostenibilitat i compromís social: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la societat del
benestar; capacitat per relacionar el  benestar amb la globalització i  la sostenibilitat; habilitat per usar de forma equilibrada i
compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
CT3. Aprenentatge autònom: Detectar carències en el propi coneixement i superar-les per mitjà de la reflexió crítica i l'elecció de la
millor actuació per ampliar aquest coneixement.
CT4. Comunicació oral i escrita: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els resultats de l'aprenentatge, de
l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes de la pròpia especialitat.
CT5. Treball en equip: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més o realitzant tasques de direcció
amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, assumint compromisos que
tinguin en compte els recursos disponibles.

Bàsiques:
CB1. Que els estudiants hagin demostrat tenir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que derivi de l'educació secundària
general, i normalment es troba a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que
impliquen coneixements procedents de l¿avantguarda del seu camp d'estudi.
CB2. Que els estudiants sàpiguen aplicar els seus coneixements a la seva feina o vocació d'una forma professional i tinguin les
competències que es poden demostrar per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins la seva àrea
d'estudi.
CB3. Que els estudiants tinguin la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins la seva àrea d'estudi) per
emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.
CB4. Que els estudiants puguin transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat.
CB5. Que els estudiants hagin desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per emprendre estudis posterior amb un
grau alt d'autonomia.

METODOLOGIES DOCENTS

ACTIVITATS PRESENCIALS Grup Hores/setmana
T-Lliçó magistral/mètode expositiu Gran (Máx 90) 2,5
T-Classes pràctiques Gran (Máx 90) 3

ACTIVITATS NO PRESENCIALS Hores/semestre
-Treball autònom 84
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

· L'assignatura Estructures I constitueix la introducció al camp del disseny i anàlisi estructural; d'una banda, desenvolupant els
principis bàsics de l'anàlisi estàtica ja plantejats a l'assignatura de Física del primer curs i, d'una altra, formulant les primeres
aproximacions al coneixement de les tipologies estructurals i al predimensionat d'entramats elementals.

· Des del punt de vista metodològic, es tracta d'aconseguir que l'estudiant percebi que el necessari rigor científic en la introducció de
les eines bàsiques de la Teoria d'Estructures no tan sols no es contraposa, sinó que de fet es complementa amb l'aproximació més
sintètica al projecte estructural, com a part essencial de l'arquitectònic més general.

· Mitjançant l'assignatura es treballaran les competències establertes a la memòria del grau.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 12,0 6.86

Hores grup gran 30,0 17.14

Hores grup mitjà 35,0 20.00

Hores aprenentatge autònom 98,0 56.00

Dedicació total: 175 h

CONTINGUTS

L'ESTRUCTURA COM A CONJUNT. ANÀLISI D'ESFORÇOS I DEFORMACIONS

Descripció:
Tema 1. Tipologies estructurals.
La tipologia com a resposta al tipus d'esforç: l'axial i el flexor. Els comportaments bidimensionals i tridimensionals. Les
components de les estructures elementals: pilars, murs, bigues, forjats, lloses, encavallades, etc. Llurs variants tipològiques:
jàsseres planes i de cantell; biguetes autoportants i semirresistents; lloses massisses, alleugerides internament, forjats reticulars,
alveolars, prelloses, altres variants de plaques prefabricades, etc. La cimentació; diverses tipologies de cimentacions superficials,
semiprofundes i profundes.

Tema 2. Pòrtics isostàtics.
Tipus de suports. Diagrama del sòlid lliure. Càlcul de reaccions. Diagrames de flexors, axials i tallants. Equació de l'elàstica:
mètodes de doble integració i dels Teoremes de Mohr. Aplicació a la resolució de problemes elementals.

Tema 3. Pòrtics hiperestàtics.
Raó de ser de les estructures hiperestàtiques. Mètodes de rigidesa i de flexibilitat. Predimensionat de pòrtics elementals.
Introducció al càlcul d'estructures per ordinador: el programa Wineva. Aplicació a la interpretació del comportament estructural.
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LES COMPONENTS ESTRUCTURALS. RELACIONS ENTRE ESFORÇOS I TENSIONS

Descripció:
Tema 1. Conceptes bàsics.
Tensions i deformacions. Concepte i tipus de tensió. Diagrames tensió-deformació. Mòdul d'elasticitat. Materials i elements
constructius habituals per a cada tipus d'esforç i tensió: compressió-tracció, flexió, tallant i torsió.

Tema 2. Esforç axial i moment torsiu.
Concepte i tipus d'esforços axials. Determinació de tensions i deformacions. Efecte Poisson. Esforços axials en entramats
hiperestàtics; esforços tèrmics i de muntatge. Concepte i casos reals de l'esforç de torsió. Tipus de torsió. Distribució de tensions
i deformacions. Esforços torsius en entramats hiperestàtics.

Tema 3. Moment flexor i esforç tallant.
Esforç tallant pur; determinació de tensions tangencials. Flexió pura i simple; concepte de línia neutra; determinació de tensions i
deformacions normals, i de tensions tangencials rasants. La resposta de diverses tipologies de secció enfront l'esforç de flexió.
Flexió, compressió i tracció compostes; posició de la fibra neutra; nucli central: propietats i aplicacions. Flexió composta
esbiaixada.

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

SISTEMA AVALUACIÓ Avaluació Continuada Avaluació Final
- Prova de respostes llargues 90% 100%
-Treballs i exercicis en grup 10%

Avaluació continuada
L'avaluació continuada es farà a partir del treball que desenvoluparà l'estudiantat durant el curs, mitjançant el lliurament de treballs o
la realització de proves escrites i/o orals, segons els criteris i calendari que s'estableixin.

Avaluació final
Si l'avaluació continuada no és positiva es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de caràcter global en
el format que s'estableixi d'acord amb el criteri del professorat responsable (prova escrita o oral i/o lliurament de treballs).

Avaluació continuada telemàtica
En les situacions de docència online, l’avaluació continuada es produirà de manera sincrònica i asincrònica, pels mitjans que estableixi
la Universitat i el Centre, amb un registre periòdic de l’activitat acadèmica mitjançant entregues, fòrums, qüestionaris o qualsevol
altre mitjà que faciliti la plataforma Atenea, o les eines alternatives que siguin proporcionades al professorat. En les situacions en les
quals aquesta docència telemàtica es produeixi amb la docència presencial ja iniciada, o per qüestions d’ordre extraacadèmic, les
alteracions de les ponderacions o sistemes de control regular de la docència seran comunicats detalladament a tots els estudiants a la
Atenea de cada assignatura.

Avaluació final telemàtica
Si l’avaluació continuada telemàtica no és positiva, es podrà realitzar una segona avaluació que consistirà en una prova final de
caràcter global en format telemàtic que s’estableixi d’acord amb el criteri del professorat responsable i els mitjans i eines TIC que
proporcioni la Universitat o el Centre.

Les mesures d'adaptació a la docència no presencial s'implementaran atenent als criteris de seguretat TIC i protecció de dades
personals per tal de garantir el compliment de la legislació en matèria de Protecció de Dades Personals (RGPD i LOPDGDD)
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RECURSOS

Altres recursos:
Els materials i documents de l’assignatura poden estar redactats indistintament en qualsevol dels idiomes d’impartició.


