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Guia docent
250266 - GESTPROOBR - Gestió de Projectes i  Obres

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 optativa).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 4.5 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: JOSE TURMO CODERQUE

Altres: JOSE TURMO CODERQUE

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.
3078. Capacitat d'anàlisi de la problemàtica de la seguretat i salut en les obres de construcció.
3084. Capacitat per aplicar els procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació d'obres.

Transversals:
578. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre l'organització d'una empresa i les ciències que regeixen la seva activitat;
capacitat per comprendre les regles laborals i les relacions entre la planificació, les estratègies industrials i comercials, la qualitat i el
benefici.
581. 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,  tot  assumint
compromisos considerant els recursos disponibles.
583. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica i l'elecció de
la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
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

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials a una aula. S'imparteixen classes teòriques en què el professorat
exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria i presenta exemples. Es proposa la realització dexercicis pràctics per tal de
consolidar els objectius daprenentatge 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  aprenentatge dirigit  i  bibliografia.  A l'assignatura es
preveuen tallers i intervencions de ponents diferents dels professors de l'assignatura. Aquests es poden desenvolupar en castellà o
català i excepcionalment en anglès. S'utilitza material de suport mitjançant el campus virtual: continguts i bibliografia. El material pot
ser tant en castellà, com en català i en anglès. Les consultes dels alumnes als professors es poden contestar en castellà, català o
anglès. La feina pràctica i els exàmens realitzats pels alumnes es podran fer en castellà, català o anglès. Les visites d'obra que es
facin en el marc de l'assignatura, si escau, es faran en castellà o català.

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

Coneixement dels procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques d'organització, mesura i valoració d'obres.
Capacitat d'anàlisi de la problemàtica de la seguretat i salut en les obres de construcció.
Capacitat per aplicar els procediments constructius, la maquinària de construcció i les tècniques de planificació d'obres.

Capacitat per gestionar una obra pública.

Coneixements sobre el desenvolupament històric de l'enginyeria civil i les tècniques constructives aplicades a les obres públiques.
Elements constitutius d'obres civils. Criteris d'anàlisi i  avaluació. Valoració d'obres públiques. Coneixements sobre organització i
planificació d'obres, incloent-hi la prevenció, la seguretat i la salut i els sistemes de qualitat en la construcció. Coneixements sobre
l'obra pública. Documents que integren un projecte. Referències en aquests al pressupost. Classificació del contractista de les obres.
Revisió de preus. Valoració d'obres i projectes. Nombres finals del pressupost. Justificació dels preus. Partides alçades. Estructura d'un
pressupost. Eines informàtiques per a la creació d'un pressupost. Treball amb bancs de preus. Estructuració d'un pressupost en
capítols i subcapítols. Mesurament: esplanacions, xarxes de drenatge, ferms i paviments. Estructures. Fonamentacions, formigó armat
i pretesat, especejament, acer estructural. Elements urbans i acabats. Obres ferroviàries, urbanes i túnels. Aspectes generals de la
planificació de projectes i obres. Eina informàtica per a la creació d'un programa d'obres.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 13,5 12.00

Hores grup gran 13,5 12.00

Hores grup petit 18,0 16.00

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS

Gestió de Projectes i Obres

Descripció:
Desenvolupament d'un treball pràctic que consisteix en la planificació tècnica i econòmica d'una obra real
Anàlisi del projecte i agents de la construcció
Licitació. Planificació tècnica i econòmica
Prevenció de riscos laborals
Qualitat i gestió ambiental
Gestió durant l'execució
Riscos assegurables durant la construcció. Reclamacions
Recepció d'obra. Reclamacions.
Building Information Modelling

Objectius específics:
Aplicar els coneixements adquirits.
Identificar les principals parts del projecte i els agents de la construcció i les seves funcions
Conèixer els diferents tipus de licitació i les estratègies per preparar una oferta i planificar una obra.
Aprendre a gestionar la seguretat i salut laboral en una obra de construcció.
Aprendre a elaborar un pla de qualitat i instruccions de treball i conèixer els fonaments de la gestió ambiental de l'obra
Aprendre les principals eines a disposició del Cap d'Obra per a una adequada gestió tècnica i econòmica de l'obra
Aprendre el que és una assegurança, les diferents figures i els principals tipus d'assegurança en la construcció. Aprendre a
gestionar reclamacions.
Aprendre els tipus de recepció que es poden donar en una obra i l'abast de les garanties segons la tipologia de la construcció.
Aprendre el maneig d'un programari BIM

Dedicació: 108h
Grup gran/Teoria: 13h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 13h 30m
Grup petit/Laboratori: 18h
Aprenentatge autònom: 63h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada (elaboració del treball dirigit TD lliurat en
termini i defensa oral del mateix i dels continguts de l'assignatura EO ) .

La qualificació final de l'assignatura s'obté amb la següent fórmula :
NF = ( 0.6 * TD + 0.4 * EO )

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.

Serà condició necessària per a presentar-se a la reavaluació haver realitzat el treball pràctic complet. No obstant això, la qualificació
de la reavaluació s'obtindrà exclusivament a partir de l'examen de reavaluació.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

És imprescindible la realització i lliurament del treball per poder aprovar l' assignatura.
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