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Guia docent
250346 - TECESTR - Tecnologia d'Estructures

Última modificació: 16/11/2022
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 GEOLÒGICA (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: ALBERTO DE LA FUENTE ANTEQUERA

Altres: ALBERTO DE LA FUENTE ANTEQUERA, SERGIO GALLEGO URBANO

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4060. Coneixement de resistència de materials i teoria d'estructures.

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 2.1 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 1 hora setmanal amb la meitat de
l'estudiantat (grup mitjà).

Es dediquen a classes teòriques 2.1 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria,
presenta exemples i realitza exercicis.

Es dedica 1 hora (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.

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.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Coneixements  sobre els  fonaments  de la  tecnologia  d'estructures en el  cas  d'estructures de formigó estructural  i  estructures
metàl·liques, i capacitat per concebre, projectar, construir i mantenir aquest tipus d'estructures.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. La definició de les accions i combinacions d'accions que cal considerar en el projecte d'estructures de formigó o metàl·liques. El
dimensionament i/o la comprovació de la resistència de les seccions davant diferents tipus d'esforços i la manera com interactuen.
2. Determinar els tipus d'armadures i les longituds d'encavalcament i d'ancoratge necessàries en el dimensionament de l'armadura.
3. El dimensionament de tipus estructurals habituals en estructures de formigó o metàl·liques. Capacitat per al dimensionament i/o la
comprovació d'elements estructurals de formigó o metàl·lics davant fenòmens d'inestabilitat.

Coneixements sobre els mecanismes resistents que fan possible el funcionament de les estructures de formigó estructural davant les
sol·licitacions.  Coneixements sobre els  aspectes específics  relatius als  materials,  el  projecte i  l'execució d'estructures com ara
l'estratègia de durabilitat. Coneixements sobre els criteris de selecció del tipus estructural adequat, els criteris de predimensionament
i els mètodes de comprovació i organització detallada de peces lineals isostàtiques i hiperestàtiques de formigó estructural, amb
incidència  en  els  aspectes  relacionats  amb l'armadura  adequada i  la  viabilitat  constructiva  d'aquesta.  Coneixements  sobre  el
comportament de tipus estructurals freqüents com ara forjats, jàsseres, bigues, pilars i elements de fonamentació, incloent-hi les
seccions tipus. Coneixements sobre la producció d'acer per a la fabricació dels perfils i les xapes que s'utilitzen en la construcció, i
sobre  els  tipus  estructurals  habituals  en  la  construcció  metàl·lica.  Coneixements  sobre  el  comportament  tenso-deformacional
d'estructures metàl·liques davant esforços seccionals axial, tallant, de flexió i de torsió, tenint en compte la possible interacció i el
comportament dels elements davant fenòmens d'inestabilitat. Coneixements sobre el comportament de les unions cargolades i les
unions soldades en estructures metàl·liques.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Hores grup petit 8,0 5.33

Hores grup gran 36,0 24.00

Hores grup mitjà 16,0 10.67

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

Introducciò

Descripció:
Concepte de Tecnologia d'Estructures
Accions
Seguretat
Conceptes d'estabilitat estructural
Pràctica d'accions

Dedicació: 33h 36m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 19h 36m

Bases de Cálcul

Descripció:
Materials
Estats limit.Durabilitat
Estat límit últim de sol.licitacions normals
Estat límit últim de sol.licitacions tangencials
Estat límit de fissuració
Estat límit de deformabilitat
El material acer
Bases de càlcul.Criteris d'esgotament
Peces flectades
Elements comprimits. Interacció
Vinclament

Dedicació: 67h 12m
Grup gran/Teoria: 26h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 39h 12m

Elements estructurals

Descripció:
Bigues i pilars
Pilots i encepats
Sabates
Marcs
Murs
Apuntalaments i Palplanxes
Pantalles

Dedicació: 43h 12m
Grup mitjà/Pràctiques: 14h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 25h 12m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obté a partir de les qualificacions d'avaluació continuada
L'avaluació continuada consisteix a fer 2 exàmens diferents inclosos en el pla docent, i si es necessàri un examen final de recuperació.

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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