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PROFESSORAT

Professorat responsable: JOAN RULL DURAN

Altres: JOAN RULL DURAN, IGNACIO VALERO LOPEZ

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4025. Coneixements fonamentals sobre el  sistema elèctric de potència: generació d'energia, xarxa de transport,  repartiment i
distribució,  així  com sobre tipus de línies i  conductors.  Coneixement de la  normativa sobre baixa i  alta  tensió.  Coneixement
d'electrònica bàsica i sistemes de control.
4028. Coneixement de procediments de construcció.

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.
3108. Identificar i modelar sistemes complexos. Identificar els mètodes i eines adequats per plantejar les equacions o descripcions
associades als models i resoldre-les. Dur a terme anàlisis qualitatives i aproximacions. Establir la incertesa dels resultats. Plantejar
hipòtesis i proposar mètodes experimentals per validar. Establir i gestionar compromisos. Identificar components principals i establir
prioritats. Desenvolupar un pensament crític.
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.
3114. Identificar les necessitats i oportunitats del mercat. Recollir informació que permeti elaborar les especificacions d'un nou
producte procés o servei. Elaborar un pla de negoci bàsic. Concebre un nou producte, procés o servei. Elaborar i dur a terme la
planificació d'un procés de disseny. Dur a terme les diferents fases d'un procés de disseny

Transversals:
587. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ - Nivell 3: Utilitzar coneixements i habilitats estratègiques per a la creació i gestió de projectes,
aplicar solucions sistèmiques a problemes complexos i dissenyar i gestionar la innovació en l'organització.
590. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL - Nivell 3: Tenir en compte les dimensions social, econòmica i ambiental en aplicar
solucions i dur a terme projectes coherents amb el desenvolupament humà i la sostenibilitat.
593. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 3: Comunicar-se de manera clara i eficient en presentacions orals i escrites
adaptades al tipus de públic i als objectius de la comunicació utilitzant les estratègies i els mitjans adequats.
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.
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METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 1.7 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 0.7 hores setmanals amb la meitat de
l'estudiantat (grup mitjà).

Es dediquen a classes teòriques 1.7 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria,
presenta exemples i realitza exercicis.

Es dediquen 0.7 hores (grup mitjà), 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.

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

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.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixement dels procediments constructius en l'enginyeria geològica (fonamentacions, túnels,  terraplens, etc.) i  capacitat per
concebre, projectar, construir i  mantenir aquest tipus d'estructures. Coneixements fonamentals d'electrotècnia sobre el sistema
elèctric, el repartiment i la distribució, així com sobre tipus de línies i conductors. Coneixement de la normativa sobre baixa i alta
tensió.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Realitzar l'organització i planificació d'una obra.
2. Realitzar un pla de control de qualitat dels materials en un projecte/obra d'enginyeria geològica.
3. Analitzar el sistema de transport i distribució de l'energia elèctrica i dissenyar una instal·lació.

Coneixements dels procediments de construcció. Coneixements de les operacions més habituals en l'obra i els mitjans i la maquinària
que s'utilitzen en cada cas (moviments de terres, pilons, pantalles, formigó i mescles bituminoses). Coneixements bàsics del sistema
de transport  i  distribució  de l'energia  elèctrica,  així  com dels  criteris  de disseny i  càlcul  de les  instal·lacions i  els  consums.
Coneixements d'electrònica i control. Sistemes electrònics bàsics, principis de control automàtic. Controladors analògics i digitals.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Hores grup gran 26,1 23.20

Hores grup petit 6,9 6.13

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Hores grup mitjà 12,0 10.67

Dedicació total: 112.5 h
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CONTINGUTS

Electrotècnia

Descripció:
Introducció al Sistema Elèctric de Potència
Circuits monofàsics
Circuits Trifàsics
Transformadors
Instal·lacions

Dedicació: 38h 24m
Grup gran/Teoria: 12h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 22h 24m

Procediments de Construcció

Descripció:
Legislació Bàsica d'Obres
Moviment de Terres
Problemes moviments de terres
Voladures
Problemes voladures
Seguretat i Salut
exercicis Seguretat i Salut
Qualitat

Dedicació: 69h 36m
Grup gran/Teoria: 17h
Grup mitjà/Pràctiques: 7h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 40h 36m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'assignatura està bàsicament diferenciada en dos parts,  la  part  dedicada a l'estudi  dels  sistemes elèctrics  de potència  i  les
instal*lacions elèctriques i  la part dedicada a gestió de projectes i  obres i  procediments de construcció. La càrrega lectiva de
cadascuna de les dues parts es, respectivament, 15 i 30 hores. La nota final de l'assignatura NFA s'obtindrà de la mitja ponderada
dels resultats de la avaluació de les dos parts NE i NC, essent els pesos de la ponderació proporcionals a la càrrega lectiva de
cadascuna de les parts, és a dir, 33% i 67%.
El suspens en l'avaluació d'una de les parts podrà compensar-se amb la nota de l'altra.
NFA=0.33*NE+0.67*NC
L'avaluació de la part d'Electrotècnia (NE) es realitzarà mitjançant un examen d'acord amb el calendari de l'assignatura.
L'avaluació de la part de Construcció (NC) es realitzarà mitjançant dos examens.
El primer examen consarà d'una part NEC1.
El segon examen constarà de dues parts NEC2 i NEC3
En NEC1 i NEC2 s'avaluarà la primera part de l'assignatura. En NEC3 s'avaluarà la segona part de l'assignatura.
La qualificació de construcció NC es calcularà segons la següent expressió
NC=0,5*max(NEC1,NEC2)+0,5*(NEC3)

L'assignatura s'aprova o es suspén sempre de forma global. Si se suspén, en el següent curs, cal tornara a cursar tota l'assignatura.

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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