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PROFESSORAT

Professorat responsable: MARCEL HURLIMANN ZIEGLER

Altres: MARCEL HURLIMANN ZIEGLER

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4039. Geologia general i de detall.
4064. Estudis d'enginyeria geotècnica aplicats a les obres lineals i altres estructures geotècniques.

Genèriques:
3103. Capacitat per identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria geològica. Capacitat per plantejar y resoldre problemes
d'enginyeria geològica amb iniciativa, habilitats en presa de decisions i creativitat. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució de
problemes sistemàtic i creatiu.
3106. Identificar la complexitat dels problemes tractats en les matèries. Plantejar correctament el problema a partir de l'enunciat
proposat. Identificar les opcions per la serva resolució. Escollir una opció, aplicarla i identificar si és necessari canviar-la si no s'arriba
a una solució. Disposar d'eines o mètodes per verificar si la solució és correcta o, com a mínim, coherent. Identificar el paper de la
creativitat en la ciència i la tecnologia.
3107. Identificar, modelar i plantejar problemes a partir de situacions obertes. Explorar les alternatives per a la seva resolució,
escollir l'alternativa òptima d'acord a un criteri justificat. Manejar aproximacions. Plantejar i aplicar mètodes per validar la bondat de
les solucions. Tenir una visió de sistema complex i de les interaccions entre els seus components.
3109. Capacitat per concebre, projectar, gestionar i mantenir sistemes en l'àmbit de l'enginyeria geològica. Capacitat per cobrir el
cicle de la vida complet d'una infraestructura o sistema o servei en l'àmbit de l'enginyeria geològica. Això inclou la redacció i
desenvolupament de projectes, el coneixement de les matèries bàsiques i tecnologies, la presa de decisions, la direcció de les
activitats objecte dels projectes, la realització de mesuraments, càlculs i valoracions, el maneig d'especificacions, reglaments i normes
d'obligat compliment, la valoració de l'impacte social i mediambiental de les solucions tècniques adoptades, la valoració econòmica i
de recursos materials i humans involucrats en el projecte, amb una visió sistemàtica i integradora.
3112. Identificar les funcions de l'enginyeria i els processos involucrats en el cicle de vida d'una obra, procés o servei. Valorar la
necessitat de la sistematització del procés de disseny. Identificar i interpretar els passos d'un document d'especificació del procés de
disseny (PDS). Completar i millorar documents d'especificació i planificació. Aplicar un procés de disseny sistemàtic en les seves fases
d'implementació i operació. Elaborar informes de progrés d'un procés de disseny. Gestionar eines de suport a la gestió de projectes.
Elaborar un informe final corresponent a un procés de disseny senzill. Conèixer els aspectes econòmics bàsics associats al producte-
procés-servei que s'està dissenyant.
3113. Identificar les necessitats de l'usuari i elaborar una definició de producte-procés-servei i unes especificacions inicials. Elaborar
una especificació del procés de disseny. Dissenyar i seguir un model de gestió del procés de disseny basat en un estàndard. Conèixer
profundament els passos associats a les fases de disseny, implementació i operació. Utilitzar de forma coherent els coneixements i
eines adquirits en les diferents matèries en el procés de disseny i implementació. Avaluar i proposar millores al disseny realitzat.
Avaluar l'aplicació de la legislació, normativa en els àmbits nacional, europeu i internacional
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Transversals:
585. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 1: Tenir iniciatives i adquirir coneixements bàsics sobre les organitzacions i familiaritzar-se
amb els instruments i les tècniques, tant de generació d'idees com de gestió, que permetin resoldre problemes coneguts i generar
oportunitats.
586. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 2: Prendre iniciatives que generin oportunitats, nous objectes o solucions noves, amb una
visió d'implementació de procés i de mercat, i que impliqui i faci partícips als altres en projectes que s'han de desenvolupar.
589. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 2: Aplicar criteris de sostenibilitat i els codis deontològics de la professió en el
disseny i l'avaluació de solucions tecnològiques.
594. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.
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 comporta tres hores de classe setmanals distribuïdes aproximadament al 50% entre teoria d'una banda i problemes i
treballs pràctics per l'altra

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Capacitat per aplicar els coneixements de geologia a les obres públiques.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Elaborar un pla de reconeixement del terreny. Plantejar les variables a mesurar, els equips, en quins punts, en quina temporització
i com s'han d'utilitzar els resultats.
2. Analitzar els problemes geotècnics en obres lineals.
3. Analitzar els problemes geotècnics en obres subterrànies.

Coneixements sobre les formacions superficials, tant des d'un punt de vista geològic com geotècnic, incloent-hi ordres de magnitud de
les propietats mecàniques i hidrològiques d'aquestes. Coneixements de mecànica de roques tant pel que fa a la matriu com a les
juntes o discontinuïtats així com en propietats hidràuliques. Coneixements sobre el reconeixement del terreny. Relació entre les
propietats i la possibilitat d'excavar-hi, l'estabilitat i, en general, els condicionants de les obres geotècniques. Coneixements dels
aspectes geològics i d'enginyeria en obres lineals com ara desmunts i terraplens. Coneixements dels aspectes geològics en obres
subterrànies.  Control  geològic  durant  l'excavació.  Excavacions a cel  obert.  Tècniques d'excavació.  Coneixements dels  aspectes
geològics en les preses. Estabilitat de talussos i problemes d'infiltració, i aplicació a la mineria.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 8,0 7.11

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Hores grup gran 37,0 32.89

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS

1. Formacions Superficials

Descripció:
Origen, disposició, propietats geomecàniques i implicacions de cara al reconeixement geològic del terreny de les formacions
d'origen glacial i col·luvial.
Origen, disposició, propietats geomecàniques i implicacions de cara al reconeixement geològic del terreny de les formacions
d'origen al·luvial, litoral i dels sòls residuals.

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

2. Massís Rocós

Descripció:
Resistència de la roca matriu i de les discontinuitats. Classificacions geomecàniques
Avaluació del RQD, RMR i GSI

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

3. Reconeixement del Terreny

Descripció:
Mètodes de reconeixement. Planificació de les campanyes a partir de les característiques del terreny i de la infraestructura a
construir. Anàlisi crítica dels resultats. Ajustaments de la campanya en funció dels resultats
Taller de confecció model geològic-geotècnic

Objectius específics:
Obtenir el perfil geològic-geotècnic del terreny a partir de dades de cartografia de superficie, tècniques de prospecció geofísica i
sondeigs mecànics

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 7h

4. Excavacions

Descripció:
Criteris per la determinar l'excavabilitat amb mitjans d'excavació mecànica i amb explosius.
Condicionants geològics de les fonamentacions. Terrenys solubles i col·lapsables
Problema d'estabilitat de talussos
Anàlisi de talussos rocosos. La caracterització del terreny, la determinació de les condicions de seguretat i plantejament dels
reforços en funció de les condicions geotècniques.
Tests cinemàtics. Solucions gràfiques i analítiques.

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Aprenentatge autònom: 16h 47m
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5. Aspectes Geològics d'Infraestructures linials

Descripció:
Condicionants geològics i morfològics del traçat. Moviment de terres. Pertorbacions i interaccions amb el medi físic.

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

6. Aspectes Geològics del Disseny i Construcció de Túnels

Descripció:
Reconeixement i caracteritzacio dels massissos rocosos : la resistència, la fracturació i la hidrologia. Aproximació al disseny del
túnel en funció de la classificació dels terrenys
Problemes de túnels

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 7h

7. Preses i embassaments

Descripció:
Estudi del tancament: requeriments del terreny en funció del tipus de presa, resistència i filtracions. Estudi del vas: estabilitat
dels vessants i filtracions. Controls geològics en obra.
Problema de preses

Dedicació: 7h 11m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

8. Vista a obra

Descripció:
Visita a obra

Dedicació: 7h 11m
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m

Examen final

Dedicació: 12h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 7h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La calificación de la asignatura se obtiene a partir de las calificaciones de las diversas pruebas realizadas a lo largo del semestre y la
correspondiente al trabajo de curso.

La nota final es calcula de la siguiente manera:
NOTA FINAL= NOTA teoria x 0,4 + NOTA problemes x 0,2 + NOTA trabajo x 0,4

La NOTA_trabajo incluye la memoria (0,35) y la exposición oral (0,05)

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es lliura el treball de curs, es considararà com a no presentat
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