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REQUISITS

Cal tenir una qualificació mínima de 4 a Estructures I.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
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.
ET2. Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.
ET3. Aptitud per conservar les estructures d'edificació, la cimentació i obra civil.
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.
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).
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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 (Màx. 90) 2
L Aprenentatge basat en projectes Petit (Màx. 30) 3

Activitats No Presencials Hores semestre
-Treball autònom 84

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'assignatura ESTRUCTURES II és la part troncal de l'àrea de la teoria de les estructures corresponent al tercer curs del Grau en
Estudis d'Arquitectura (GArqETSAB).

L'objectiu de la mateixa és que l'estudiant entengui  i  aprengui  els  conceptes bàsics generals  pel  disseny global  d'estructures
d'edificació de mitja altura, el plantejament i idoneïtat de la tipologia estructural i del material utilitzat i que resti en condicions
d'afrontar satisfactòriament el projecte arquitectònic.

L’assignatura incideix fonamentalment en la tipologia estructural de pòrtics rígids de barres i sostres unidireccionals i bidireccionals de
formigó armat. La docència farà èmfasi en la idoneïtat i camp d’aplicació de cada tipologia estructural i en la relació entre Arquitectura
i disseny estructural. L’aprenentatge portat a terme permetrà també realitzar el predimensionament dels elements principals de
l’estructura (pilars, jàsseres i forjats), així com la determinació, a un nivell bàsic, dels esforços que els sol·liciten i els seus armats
principals.

Tanmateix, el curs pretén assentar els conceptes fonamentals per aprofundir i ampliar posteriorment en matèries més específiques o
complexes a través d'assignatures optatives i programes oficials de postgrau que s'imparteix des del mateix departament. L'exposició
teòrica dels temes que configuren el curs es complementa amb el plantejament i resolució d'exercicis propis del disseny d'estructures
d'edificació.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 32,0 21.33

Hores grup gran 22,0 14.67

Hores activitats dirigides 12,0 8.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

-Temari de l'assignatura

Descripció:
El curs es desenvolupa segons un fil conductor, el projecte de l'estructura de barres de formigó armat, d'un edifici d'habitatges /
oficines que l’estudiant treballa des de les fases de disseny estructural fins al predimensionament i anàlisi dels elements principals
que conformen l’entramat resistent.

Aquest plantejament docent es detalla en els següents temes de treball:

- Introducció a les estructures de formigó armat
- Plantejament general del projecte d’estructures
- Accions a l’edificació i bases de càlcul
- Introducció als materials: Formigó i acer
- Anàlisi global d’estructures: Mètodes de càlcul, concepte de rigidesa, determinació d’esforços
- Predimensionament d’estructures. Criteris generals i mètodes per pilars i jàsseres
- Càlcul lineal – no lineal. Concepte de traslacionalitat i arriostrament d’estructures
- Sol·licitacions normals d’esgotament, principis generals de càlcul
- Flexió simple: armat longitudinal de jàsseres rectangulars i en T
- Forjats d’edificació unidireccionals i bidireccionals.
- Sol·licitacions tangencials: Tallant i punxonament
- Flexió composta: vinclament i armat de pilars d’edificació
- Introducció al mètode de bieles i tirants. La importància del detall d’estructures

Dedicació: 150h
Grup gran/Teoria: 26h 20m
Grup petit/Laboratori: 39h 40m
Aprenentatge autònom: 84h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Avaluació continuada
L’avaluació continuada es farà a partir de la realització de dues proves escrites de contingut eminentment pràctic, però que podran
incloure també preguntes conceptuals, ja siguin tipus test o bé de raonament per part de l’estudiantat. Aquestes dues proves escrites
tindran un pes en l’avaluació continuada d’un 75%. El curs inclou també el desenvolupament d’una sèrie de pràctiques, que es
desenvoluparan en horari de classe i que tindran un pes en l’avaluació continuada del 20%. Durant el curs també es portarà a terme
una activitat complementaria que tindrà un pes del 5% en l’avaluació continuada de l’assignatura.
Només podran optar a la qualificació de Matrícula d’Honor els estudiants que hagin obtingut una nota per curs superior a 9,00, i
hauran de fer-ho saber de forma expressa al coordinador de l’assignatura en un termini no superior a una setmana des de la
publicació de les qualificacions de l’avaluació continuada, havent de sotmetre’s a una avaluació específica.

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. Aquesta prova final inclourà tot el contingut de
l’assignatura.

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:
Apunts de l'assignatura disponibles a Atenea.
Es publicarà cada setmana el material corresponent a la setmana següent, de manera que l'estudiant pugui preparar la classe
prèviament.
A Atenea també es publicarà:
- La normativa de referència (Código Estructural i Eurocodis)
- Exercicis de cursos anteriors

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

http://www.ingebook.com/ib/NPcd/IB_BooksVis?cod_primaria=1000187&codigo_libro=9288
http://hdl.handle.net/2117/90677
http://hdl.handle.net/2099.3/36800
http://hdl.handle.net/2099.3/36296
http://hdl.handle.net/2099.3/36289
https://discovery.upc.edu/permalink/34CSUC_UPC/rdgucl/alma991000469389706711
http://hdl.handle.net/2117/90666

