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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3072. Capacitat per aplicar els coneixements de materials de construcció en sistemes estructurals. Coneixement de la relació entre
l'estructura dels materials i les propietats mecàniques que se'n deriven.

Transversals:
588.  SOSTENIBILITAT  I  COMPROMÍS  SOCIAL  -  Nivell  1:  Analitzar  sistèmicament  i  críticament  la  situació  global,  atenent  la
sostenibilitat  de  forma interdisciplinària  així  com el  desenvolupament  humà sostenible,  i  reconèixer  les  implicacions  socials  i
ambientals de l'activitat professional del mateix àmbit.
591. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada les qüestions
formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.
598. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 2: Després d'identificar les diferents parts d'un document acadèmic i
d'organitzar-ne les referències bibliogràfiques, dissenyar-ne i executar-ne una bona estratègia de cerca avançada amb recursos
d'informació especialitzats, seleccionant-hi la informació pertinent tenint en compte criteris de rellevància i qualitat.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 1 hores setmanals amb la meitat de
l'estudiantat (grup mitjà) per la realització de practiques de laboratori.

De les 3 hores, 2 hora a la setmana es dediquen a classes teòriques (en grup gran), en què el professorat exposa els conceptes i
materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza exercicis.
Es dediquen 1 hora (grup gran), a la resolució de problemes amb una major interacció amb l'estudiantat. Es realitzen exercicis
pràctics per tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.

Es dediquen 1 hora (grup mitjà) a la setmana, al treball al laboratori. Es realitzaran assaigs de diferents materials de construcció per
tal de consolidar els objectius d'aprenentatge generals i específics.

S'utilitza  material  de  suport  en format  de pla  docent  detallat  mitjançant  el  campus virtual  ATENEA: continguts,  programació
d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit i bibliografia.

Tot i que la majoria de les sessions s'impartiran en l'idioma indicat a la guia, potser les sessions en què es compti amb el suport
d'altres experts convidats puntualment es duguin a terme en un altre idioma.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Capacitat per aplicar els coneixements sobre materials de construcció en sistemes estructurals. Coneixements sobre la relació entre
l'estructura dels materials i les propietats mecàniques que se'n deriven.

1. Capacitat per relacionar els materials emprats en construcció amb les seves propietats mecàniques i físiques i les necessitats
estructurals existents en cada cas.
2. Capacitat per organitzar i planificar anàlisis de propietats de materials que intervenen en una obra, tant mitjançant assaigs in situ
com assaigs de laboratori.
3. Capacitat per fer un estudi energètic i de cicle de vida dels materials de construcció.

Coneixements sobre les propietats físiques i mecàniques, procés d'obtenció, fabricació i posada en obra dels materials de construcció.
Coneixements sobre roques, incloent-hi propietats i assaigs, patologies i reparació. Coneixement sobre foses i acers. Coneixements
sobre formigó, incloent-hi fabricació, posada en obra, curació, durabilitat, propietats mecàniques i químiques. Coneixements sobre
propietats i usos en construcció de metalls. Coneixements sobre materials ceràmics així com de les seves propietats mecàniques,
tèrmiques,  elèctriques  i  acústiques.  Coneixements  sobre  les  propietats  de  materials  bituminosos,  incloent-hi  les  propietats
reològiques, barreja amb àrids així com dosificació i fabricació. Coneixements sobre altres materials. Coneixements sobre l'impacte i
la gestió ambiental dels materials de construcció.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 15,0 10.00

Hores grup petit 15,0 10.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

Tema 1. Introducció als Materials de Construcció

Descripció:
Es realitzarà una introducció dels materials de construcció més utilitzats a nivell mundial; pedra, terra, fusta, ceràmic, formigó,
metall, etc. Es descriuran els avantatges i inconvenients de cada un.
Es treballarà en el cicle de vida dels materials.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Competències transversals

Descripció:
Competències transversals. Cerca en bases de dades. Biblioteca

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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Tema 2. Formigó

Descripció:
El formigó és el material de construcció de major aplicació en obra civil. En aquest tema es treballarà en l'anàlisi dels constituents
del formigó, en el procés de fabricació com en la posada obra. A més de donar a conèixer les propietats del formigó fresc com
endurit i la durabilitat de formigó en massa com formigó armat i pretensat.
Es farà un èmfasi especial al reciclatge i l'aplicabilitat dels àrids reciclats en nous formigons.
A més es valoraran els formigons d'altes prestacions.
Tots els aspectes es tractaran teòricament i mitjançant problemes.
El treball de laboratori consistirà a determinar experimentalment les diferències existents entre els àrids naturals i els àrid
reciclats, a més dels formigons fabricats amb aquests.

Capítol 1. Introducció. Ciment. Aigua
Capítol 2. Àrids (teoria)

Capítol 2. Àrids (Problemes)
Capítol 2. Àrids (laboratori)
Capítol 3,4 & 5. Formigó fresc. Additius i tecnologia del formigó (teoria)
Capitol 6.dosificació (teoría)
Capítol 6. Dosificació (problemes)
Dosificació i fabricació: Laboratori
Capítol 7. Formigó endurit (Teoria)
Capítol 7. Formigó endurit (Problemes)
Capítol 8 & 9. Durabilitat (Teoria)
Capítol 8 & 9. Durabilitat (Problemes)
Capítol 7,8 & 9. Formigó endurit i durabilitat (Laboratori)
Capítol 10. Formigó armat i pretensat (barres i filferros). Teoria
Capítol 11. formigons especials (teoria)

Dedicació: 76h 48m
Grup gran/Teoria: 14h
Grup mitjà/Pràctiques: 10h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 44h 48m

EXAMEN

Descripció:
presentació informes pràctiques laboratori
Cuestiones_Laboratorio 15%

Dedicació: 21h 36m
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 7h
Aprenentatge autònom: 12h 36m
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Tema 3. Materials metàl.lics

Descripció:
propietats mecàniques de l'acer (Problemes)
S'analitzarà, les diferents microestructures dels aliatges fèrries i la seva influència en les propietats mecàniques. A més
s'estudiaran diferents tractaments tèrmics.
(Les propietats de les barres com filferros s'han estudiat en el tema anterior)

Capítol 12. Aliatges fèrries. Microestructura (Teoria)

Capítol 13. Transformacions de fase. Tractament tèrmic (Teoria)

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 7h

Tema 4. Materials Bituminosos

Descripció:
Capítol 14 & 15. Introducció.Ligants bituminosos. Naturalesa. Propietats. Classificació i Normativa
Capítol 16 & 17. Àrids-Filler & Mescles bituminoses
Capítol 17. Mescles bituminoses. Fabricació i posada en obra (Problemes)
Determinació de les propietats de les mescles bituminosos (Laboratori)

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Tema 5. Materials Ceràmics

Descripció:
Capítol 18 & 19. Composició i fabricació. Propietats. Tipologia i aplicacions (Teoria)

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m

Tema 6. Polímers

Descripció:
S'estudiaran els processos de polimerització i els diferents tipus d'additius utilitzats i s'analitzaran les seves aplicacions

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m
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Tema 7. Materials Compostos

Descripció:
Capítol 22 & 23. Introducció. Materials compostos estructural i reforçats amb fibres. Aplicacions (teoria)

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació contínua i de les corresponents de laboratori.

L'avaluació contínua consisteix en fer diferents activitats, tant individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu, realitzades
durant el curs (dins de l'aula i fora d'ella).

Les proves d'avaluació consten d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel
que fa al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.

Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a
les proves d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic. No podran presentar-se a la prova de reavaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants
qualificats com a no presentats. La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0). La no
assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització d'una
altra prova amb data posterior. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d'estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es
realitzaran dins del període lectiu corresponent.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

La asistencia a practiques de laboratori son obligatories.
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