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Guia docent
250225 - GEOMTOP - Geomàtica i  Topografia

Última modificació: 21/11/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA D'OBRES PÚBLIQUES (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 7.5 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: JOSE ANTONIO GILI RIPOLL

Altres: JOSE ANTONIO GILI RIPOLL, ROGELIO LOPEZ BRAVO, FRANCISCO JAVIER MUÑOZ CAPILLA

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3067. Coneixement de les tècniques topogràfiques imprescindibles per obtenir mesures, formar plans, establir traçats, portar al
terreny geometries definides o controlar moviments d'estructures o obres de terra.
3098. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb
aplicació a l'enginyeria.

Transversals:
592. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i
redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.
595. TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la
comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.
599. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic
(per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
602. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
584. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de forma oral i per
escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada ensenyament.

METODOLOGIES DOCENTS

Aquesta assignatura, fins a la seva extinció, s'impartirà totalment adaptada i en comú amb "Geomàtica" (25000010) de GEC2020.
Cas de dubtes sobre horaris o continguts, dirigiu-vos al professor responsable.

L'assignatura en una setmana típica consta de 3 hores de classe presencial a l'aula (grup gran) més 2 hores de pràctiques a laboratori
(camp o bé ordinadors).

A les hores de classe teòriques el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta exemples i realitza
exercicis i problemes; també orienta les activitats dirigides i l'aprenentatge autònom.

La resta d'hores setmanals es dedica a pràctiques de laboratori.

S'utilitza material  de suport disponible 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.



Data: 18/05/2023 Pàgina: 2 / 5

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements sobre les tècniques topogràfiques/geomàtiques imprescindibles per obtenir mesures, formar plànols, establir traçats,
portar al terreny geometries definides o controlar moviments d'estructures o obres de terra. Habilitats bàsiques per al maneig i la
programació en ordinadors de sistemes d'informació geogràfica.

1. Capacitat per fer un aixecament topogràfic en el camp.
2. Capacitat per interpretar material procedent de fotogrametria aèria.
3. Capacitat per interrelacionar la informació topogràfica, per exemple, partint d'un aixecament fins a arribar a una anàlisi mitjançant
sistemes d'informació geogràfica en l'àmbit d'una obra en enginyeria de la construcció.

Coneixements de topografia per a la realització d'aixecaments i replanteigs. Coneixement de les tècniques geomàtiques adequades
per a l'obtenció i el tractament de la informació geogràfica: per a grans extensions, les tècniques de teledetecció i els sensors
d'observació de la terra que permeten adquirir la informació territorial i mediambiental base per a la correcta intervenció i gestió de
l'entorn; per a extensions menors i d'obra, les tècniques topogràfiques que serveixen per obtenir mesures, per formar plànols, per
establir traçats, per portar al terreny geometries projectades i per controlar moviments d'estructures o del mateix terreny.

Coneixements sobre les tècniques topogràfiques/geomàtiques imprescindibles per obtenir mesures, formar plànols, establir traçats,
portar al terreny geometries definides a projecte. Habilitats bàsiques per a càlculs i representació de la topografia a ordinador.
Introducció a la fotogrametría i als sistemes d'informació geogràfica.

1. Capacitat per fer un aixecament topogràfic en el camp.
2. Capacitat per replantejar punts a camp.
3. Capacitat per interpretar material procedent de fotogrametria aèria.
4. Capacitat per calcular i representar la informació geogràfica. Per exemple, partint d'un aixecament fins a arribar a una anàlisi
mitjançant Sistema d'Informació Geogràfica en l'àmbit d'una obra en enginyeria civil i de la construcció.

Coneixements de topografia per a la realització d'aixecaments i replanteigs. Coneixement de les tècniques geomàtiques adequades
per a l'obtenció i el tractament de la informació geogràfica: per a grans extensions, les tècniques de teledetecció i els sensors
d'observació de la terra que permeten adquirir la informació territorial i mediambiental base per a la correcta intervenció i gestió de
l'entorn; per a extensions menors i d'obra, les tècniques topogràfiques que serveixen per obtenir mesures, per formar plànols, per
establir traçats, per portar al terreny geometries projectades i per controlar moviments d'estructures o del mateix terreny.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 30,0 15.99

Hores grup petit 41,3 22.01

Hores activitats dirigides 7,5 4.00

Hores grup mitjà 3,8 2.03

Hores aprenentatge autònom 105,0 55.97

Dedicació total: 187.6 h

CONTINGUTS

1. Introducció

Descripció:
Introducció a l'assignatura i a la Geomàtica i la Topografia

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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2. Geodèsia i Projeccions Cartogràfiques

Descripció:
Geodèsia (geoide, el·lipsoide). Coordenades Geogràfiques. Representació topogràfica en mapes i plànols. Projeccions
cartogràfiques. Canvis de geogràfiques a coordenades projectades. Tipus de mapes; formats de mapes
Pràctiques del tema

Dedicació: 24h
Grup gran/Teoria: 5h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 14h

3. Topografia clàssica

Descripció:
Com es fa un aixecament. Aparells topogràfics (Estacions Totals, Nivells...). Principals mètodes topogràfics: Planimètrics
(Intersecció, Itinerari i Radiació); Altimètrics (anivellació geomètrica i trigonomètrica)
Pràctiques del tema

Dedicació: 55h 12m
Grup gran/Teoria: 9h
Grup petit/Laboratori: 14h
Aprenentatge autònom: 32h 12m

4. Sistemes de posicionament per satèl·lit (GNSS/GPS)

Descripció:
Fonaments dels sistemes de navegació i posicionament per satèl·lit. Aparells. Mètodes de treball. Observació de punts amb GPS
Pràctiques del tema

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 16h 47m

5. Introducció a les tècniques d'Observació de la Terra (Remote Sensing)

Descripció:
Introducció a la Fotogrametria Aèrea. Satèl·lits d'Observació de la Terra; Teledetecció Activa o Passiva.
Pràctiques del tema

Dedicació: 21h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 12h 36m
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6. Treball amb Informació Geogràfica sobre mapes i plànols

Descripció:
Corbes de nivell. Models Digitals del Terreny. Operacions sobre productes cartogràfics/topogràfics: Càlcul d'àrees i volums.
Mètodes de replanteig de punts aillats o per alineacions; càlcul de les coordenades dels punts i dels elements de replanteig.
Pràctiques del tema

Dedicació: 45h 36m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup petit/Laboratori: 13h
Aprenentatge autònom: 26h 36m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Aquesta assignatura, fins a la seva extinció, s'impartirà totalment adaptada i en comú amb "Geomàtica" (25000010) de GEC2020.
Cas de dubtes sobre horaris o continguts, dirigiu-vos al professor responsable.

Aquesta assignatura s'aprova per Aprenentatge i Avaluació Continuada (AAC).

A continuació es resumeix el Mètode de qualificació. Detalls adicionals del mètode es donaran el primer dia de classe.

# La qualificació ordinària de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada Ne i Np:

1) Ne, Nota d'Exàmens: es faran dues Proves d'Avaluació Continuada (PAC's) qualificades amb les notes Ne1 i Ne2. Són proves
individuals d'avaluació dels conceptes teòrics i aplicats associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura. En aquestes PAC's hi
haurà una petita qüestió comprobatòria del tema de canvi d'unitats; demostrar un elevat nivell de desenvolupament en aquesta
qüestió (>80%) és condició sinequanon per a tenir una nota de l'examen superior a la unitat.
La nota final de la part d'exàmens serà:
Ne= [((Ne1+5)*(Ne2+5))^(1/2)]-5

2) Np, Nota d'Activitats pràctiques: problemes, questionaris, lliuraments i treballs de pràctiques tan en grup com individuals, de
caràcter additiu i formatiu, realitzats durant el curs, tan dins com fora de l'aula. La nota Np integra els exercicis fets a l'aula o a casa,
els informes de pràctiques, els qüestionaris fets per Atenea, el treball de grup desenvolupat durant les pràctiques de camp i laboratori
(inclosa l'assistència), i els lliuraments finals.

# Nota final, Nf:
La Ne és fruit d'una avaluació individual de l'alumne, mentre que la Np és, en bona part, resultat de feina de grup i fora de l'aula. Per
aquest motiu es demana que ambdues superin el 5. De manera que si la nota d'exàmens(Ne) i la nota de pràctiques (Np) són >=5, la
nota final (Nf) serà la mitja de les dues (i sempre superior a la Ne). Si alguna de les dues notes és inferior a 5, la nota final (Nf) serà
la mínima de les dues.

# 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 (en particular
la PAC1 i la PAC2) 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.

# Criteris d'admissió a la avaluació Extraordinària:
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, marcadament les proves PAC1 i PAC2. Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel
cap d'estudis corresponent, cas a cas. L'alumne, el més aviat possible, haurà de fer la sol·licitut al cap d'estudis, amb aportació de
documentació acreditativa original. L'avaluació extraordinària es realitzarà dins del període lectiu corresponent.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació
zero.

# Avaluació Extraordinària i Reavaluació:
Veure darrers paràgrafs de l'apartat 'Mètode de qüalificació'.
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