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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3070. Coneixement dels procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques d'organització, mesura i valoració
d'obres.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials a l'aula o bé de visites al territori.Per cada tema es lliurarà
material  d'aprenentatge  que  inclogui  els  principals  conceptes  i  continguts  dels  diversos  temes  que  componen els  mòduls  de
l'assignatura, i es recomanarà bibliografia.
Hi haurà un tractament diferenciat entre les classe teòriques, de com a fonament dels temes i les classes pràctiques impartides a les
visites que aproximaran a estudis de cas i a realitats territorials concretes. En aquest sentit, els materials de suport seran molt més
diversos, amb una presència important de la imatge, el dibuix tècnic i la cartografia.
A nivell de practiques l'activitat principal consistirà en portar a terme debats i valoracions crítiques a partir de la comparació de textos
de diversa naturalesa, i es posaran en comparació i discussió estudis de cas que han provocat un debat important sobre la seva
oportunitat com a obres d'enginyeria.
Es portaran a terme tres visites que consistiran en sortides a instal.lacions del cicle de l'aigua, ferroviàries i a un indret urbà.

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 / 6

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixement de la història de la enginyeria civil i capacitació per analitzar i valorar les obres públiques en particular i la construcció
en general.

Introduir a l'alumne en el coneixement de les obres publiques, de la seva evolució a nivell de saber tècnic i constructiu com del seu
important rol en la transformació del territori i en la construcció de la ciutat
Comprendre que les intervencions en enginyeria civil, expressades a través de les obres públiques, han caracteritzat la manera com
les diferents societats del món occidental s'han relacionat amb el medi i han modificat el terreny i la natura per tal d'establir sistemes
de comunicació, aprofitament de l'aigua, optimització de l'energia i han configurat el suport infraestructural de les ciutats.
Aproximar-se a la història com un coneixement transversal, que permet valorar les estructures territorials creades a a través de
l'enginyeria des de la perspectiva de la seva continuïtat funcional en el temps. Un plantejament dinàmic que incorpora el llegat o
"pòsit" històric a la realitat present.
Qualificar les obres públiques en la seva dimensió d'obres d'art, un llegat tècnic, de disseny i de creació de paisatge al llarg del temps
que els atorga un significat de caràcter cultural dins l'àmbit de la creació humana. Aquesta valoració de monument s'estén a les
infraestructures lineals i el conjunt dóna sentit a les obres públiques com a Patrimoni Cultural.
La comprensió del territori i la ciutat com a productes d'un procés històric ha de permetre adquirir una visió critica i reflexiva sobre els
projectes d'enginyeria i, per tant, incorporar una visió més integrada entre obra pública i territori en la pràctica projectual actual.
Aprendre a valorar i contextualitzar el patrimoni de l'obra pública en una actuació a nivell territorial i urbà.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 18,0 16.00

Hores grup petit 9,0 8.00

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Hores grup mitjà 18,0 16.00

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS

Mòdul I.-Les obres públiques hidràuliques

Descripció:
L'aprofitament i el control de l'aigua ha sigut un dels objectius principals de les obres públiques. Les obres hidràuliques han
contribuït de forma decisiva en el desenvolupament de les ciutats i en l'ordenació del territori.
En el capítol dedicat a les obres hidràuliques farem un recorregut històric repassant les principals obres hidràuliques: els
abastiments d'aigua, els regadius, les preses, els canals de navegació, els ports i el sanejament de l'aigua residual.
Grans obres hidràuliques d'època romana: els aqüeductes. "Són les aigües les que fan la ciutat". L'abastiment d'aigua era la
principal obra pública de les ciutats romanes.
Activitat de comentari en relació al reportatge
Els sistemes de regadiu de l'Edat Mitjana. El llegat de la hidràulica islàmica.
Obres hidràuliques durant l'edat moderna segles XV a XVIII (renaixement i barroc). Canals i preses. Obres portuàries. Obres
hidràuliques a Amèrica.
L'aigua i l'enginyeria contemporània. Fundació de la primera escola d'enginyers d'Espanya l'any 1802 per Agustín de Betancourt.
Canals de navegació, portades d'aigua, regadius, preses i ports.
Els canals de Suez i de Panamà
Activitat crítica en relació al Canal de Panamà
L'higienisme, ideologia de base per a la intervenció urbanística. La revolució urbana
El rol dels enginyers en la conformació de la ciutat: l'abastiment d'aigua i el clavegueram.
Els sistemes moderns de clavegueram. Proyecto de saneamiento del subsuelo de Barcelona (1893).
Regeneracionisme: "regar es gobernar". Plans hidrològics nacionals. Confederacions hidrogràfiques. Embassaments i
transvasaments. La hidroelectricitat.
Història de l'abastiment d'aigua a la ciutat de Barcelona
Treball sobre la gestió de l'aigua a la ciutat de Barcelona.
Visita comentada a una gran instal·lació de la xarxa d'abastament.

Objectius específics:
Conèixer l'orígen de les grans intervencions en infraestructures a les primeres civilitzacions mediterrànies i a Roma.
Aplicació práctica
Comprendre l'evolució històrica de l'abast de les obres hidrauliques
Conèixer l'abast de les grans intervencions en un territori.
Conèixer com ha evolucionat la política hidràulica al llarg dels dos darrers segles i com ha influit en el creixement de la ciutat.
Relacionar els sistemes d'abastament i de sanejament d'aigua a Barcelona amb la conformació del fet metropolità.
Veure com és una gran instal·lació i intuïr el seu rol territorial.

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 21h

Mòdul II. Ferrocarril, territori i ciutat

Descripció:
La invenció de la màquina de vapor, la seva aplicació a la fàbrica: la revolució industrial. BERNARDO WARD I EL SEU "PROYECTO
ECONÓMICO"

L'estat de les comunicacions al segle XVIII. L'orígen de l'enginyeria de camins. Carreteres i canals de navegació. EL CANAL DE
CASTILLA.

Dels camins de ferro, a les locomotores de vapor i a l'esclat del ferrocarril. BRUNEL versus STEVHENSON

El ferrocarril i la construcció nacional. BÈLGICA I ELS ESTATS UNITS.

El tardà desenvolupament del ferrocarril a la península ibèrica. LA POLÈMICA DE L'AMPLE DE VIA.

El desenvolupament del ferrocarril: les concessions i el procés de concentració de les companyies. EL MARQUÉS DE SALAMANCA I
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LA MZA.

Trens i estacions en la conformació de la nova ciutat. EL PROJECTE D'EIXAMPLE CERDÀ PREVEU LA XARXA PASSANT.

El tren es fa urbà: xarxa de tramvies per estructurar la nova ciutat. CABLE-CAR i TRAMVIES A NEW YORK I L.A.

Com la ciutat colonitza el seu entorn gràcies a les línies de ferrocarril. BARCELONA I EL TREN DE SARRIÀ.

El ferrocarril i la electricitat: un binomi inseparable. El Metro esdevé possible. LONDRES, PARIS, NEW YORK.

La fi del ferrocarril com a mode de transport hegemònic. Els efectes de la producció seriada d'automòbils. LA DESTRUCCIÓ DE
LES XARXES DE TRANSPORT PÚBLIC ALS EUA.

La nacionalització del ferrocarril als estats europeus. DE L'ESTATUT DE PRIMO DE RIVERA A LA CREACIÓ DE RENFE.

Noves tecnologies aplicades al ferrocarril permeten guanys substancials en la freqüència i en la velocitat. EL TREN BALA DEL
JAPÒ.

Torna l'era del ferrocarril: l'alta velocitat, l'eficiència en el transport de mercaderies i els serveis metropolitans. LA GRAN CRISI
DE RENFE.

Extensió i models de la xarxa d'alta velocitat. La vertebració del territori. AVE VERSUS AV A ALEMANYA.

Les autopistes ferroviàries i el transport combinat. Corredors de mercaderies i desenvolupament regional. EL CORREDOR DEL
MEDITERRANI.

Xarxes integrades de transport col·lectiu: commuter train, metro i tramvia. La recuperació de l'espai urbà. EL SISTEMA DE TPC
DE LA REGIÓ METROPOLITANA DE BARCELONA.

Es visitarà una estació ferroviària de la ciutat de Barcelona, explicant la seva evolució històtica i com ha contribuit a articular els
teixits urbans al seu entorn. Posteriorment els alumnes treballaran amb documents gràfics l'exercici.

Objectius específics:
La història del ferrocarril és també la història del creixement econòmic de la societat i permet analitzar i comprendre els
processos de migració de la població cap a les ciutats, d'impossibilitat d'aquestes per encabir dignament els nouvinguts i les
propostes ideológiques i tècniques que apareixen per poder resoldre el conflicte urbà.

L'aparició de l'urbanisme, a mitjans del segle XIX es coetània amb la gran expansió del ferrocarril i per tant conèixer els
mecanismes d'implantació i d'explotació d'aquest mode de transport esdevé una fita de primer ordre a l'hora d'entendre com
s'articula el territori i com es configuren les ciutats.

L'aparició de l'automòbil transforma la mobilitat de persones i mercaderies i, conjuntament amb el transport aeri acaben amb la
posició del ferrocarril com a mode universal. Comprendre, en aquest marc, l'evolució de les ciutats i la gran extensió
metropolitana.
Després d'una etapa de profunda crisi, amb amenaça de desaparició, el ferrocarril recupera, a partir del darrer terç del segle XX
un nou rol com a infraestructura clau per una mobilitat sostenible. L'estudi d'aquest periode ens torna a aportar elements claus
per a comprendre el fenòmen urbà contemporani.

Els alumnes han d'aconseguir comprendre com son els processos d'articulació entre les estacions i la ciutat.

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 21h
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Mòdul III. Ciutat i automòbil. Evolució de les obres viaries. Des d'inicis del XX a l'actualitat

Descripció:
Els models de carreteres i la ciutat funcionalista; la introducció de l'automòbil; - Eixos, avingudes i autopistes: malles i models
radials -Variants i rondes
Models viaris, models de trànsit i planejament urbà L'entronització de l'automòbil - Especialització viària Separació de funcions
L'urbanisme del sector i la metròpoli
Estratègies i projectes urbans. L'adaptació de la ciutat de l'automòbil; - Disseny integral de la infraestructura viària - Franges
funcionals viàries, rondes, rotondes Eixos viaris i convivència amb l'automòbil
Paradigma de la mobilitat sostenible i Smart City. La restricció a l'automòbil; Humanització de l'espai urbà - Ciutat vianants -
superilles

Objectius específics:
Conèixer com l'introducció de l'automòbil altera profundament la forma i l'extensió de la ciutat.
Conèixer els models aplicats al trànsit i com la seva influència esdevé clau pel creixement de les ciutats del segle XX.
Conèixer la taxonomia de vies urbanes en funció del tràfic de vehicles
La recuperació de l'espai públic a partir d'una visió de ciutat sostenible ha de tenir el seu reflex en la modificació del projecte dels
vials urbans.

Dedicació: 36h
Grup gran/Teoria: 9h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 21h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'assignatura s'avaluarà a partir d'una sèrie d'activitats que es portaran a terme al llarg del període lectiu.
Es faran una prova corresponents als tres mòduls de contingut de l'assignatura, que s'estructuraran en preguntes corresponents als
conceptes teòrics i preguntes amb perfil valoratiu respecte a les classes pràctiques.
Dins l'horari de classes, es faran tres exercicis pràctics basats en la comparació, discussió i aproximació crítica de temes i estudis de
cas de l'enginyeria civil al llarg de la història.
Finalment, un treball individual que es lliurarà al final de l'assignatura sobre la relació de les Infraestructures amb el territori.
En totes aquestes proves es valorarà la capacitat de comunicació escrita, de relacionar casos i conceptes, així com d'argumentar els
punts de vista.
La nota final de l'assignatura (NT) serà el resultat de les qualificacions obtingudes en la prova de mòdul (M), els tres exercicis pràctics
(E1, E2 i E3)i el treball individual (T) segons la següent ponderació: NT= 50%(M) + 10(E1) + 10%(E2) + 10%(E3) + 20%(T)

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.

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