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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
4027. Capacitat de planificació i gestió integral d'obres, amidaments, replantejaments, control i seguiment.
4029. Coneixement de la metodologia, gestió i organització de projectes.
4053. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.
4063. Capacitat d'anàlisi de la problemàtica de la seguretat i salut en els projectes, plantes o instal.lacions.

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

Es tracta d'un pla en extinció i ja no té docència assignada.

Es contactarà amb els estudiants que es matriculin d'aquesta assignatura per tal d'elaborar un pla de treball que inclougui els
materials, el mètode de qualificació i el mecanisme de resolucio de dubtes.

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

Coneixements sobre la metodologia i els elements per desenvolupar un projecte d'enginyeria geològica. Coneixements d'economia i
empresa. Capacitat d'anàlisi de la problemàtica de la seguretat i la salut a les obres de construcció, i aplicació al projecte i les obres
d'enginyeria geològica.

En finalitzar el curs l'alumne haurà adquirit la capacitat de:
1. Fer un estudi d'alternatives, previ a l'adopció de la solució que cal projectar.
2. Dur a terme un disseny formal d'una infraestructura en enginyeria geològica.
3. Fer una anàlisi de gestió integral d'un projecte.

Coneixements d'organització i planificació d'obres, incloent-hi la prevenció, la seguretat i la salut i els sistemes de qualitat en la
construcció. Coneixements sobre els documents que constitueixen un projecte en enginyeria. Coneixements sobre els elements
projectuals com ara l'impacte ambiental, els estudis econòmics, els estudis d'alternatives. Coneixements de disseny formal i gestió
integral del projecte. Coneixements sobre les diferents tipologies de projectes en funció de la tipologia de les infraestructures
(urbanització,  carretera,  obra  hidràulica,  serveis,  edificació,  etc.).  Coneixements  d'economia  i  empresa.  Organització  i  gestió
d'empreses. Gestió de recursos humans. Anàlisi de costos i d'inversions. Anàlisi d'estats financers i interpretació de resultats. Costos
rellevants per a la presa de decisions.

L'assignatura s'estructura en base a dues línies de treball. D'una banda l'elaboració d'un projecte en totes les seves fases i facetes, i
d'un altre, fer una introducció a l'anàlisi econòmic i empresarial, posant l'èmfasi amb els temes relacionats amb la construcció i en els
efectes econòmics dels projectes d'obra civil.

Pel que fa a la línea de treball de projectes, els objectius genèrics giren en torn als següents temes:

Coneixement de la metodologia per fer projectes d'enginyeria. Capacitat d'anàlisi de la problemàtica de la seguretat i salut a les obres
de construcció. Capacitat per aplicar metodologies d'estudis i avaluacions d'impacte ambiental.

1. Realitzar un estudi d'alternatives, previ a adoptar la solució a projectar. 2. Fer un disseny formal d'una infraestructura en
enginyeria civil. 3. Fer una anàlisi de gestió integral d'un projecte.

Coneixement dels documents que integren un projecte en enginyeria. Coneixement dels elements projectuals com ara impacte
ambiental, estudis econòmics, estudis d'alternatives. Coneixements de disseny formal i gestió integral del projecte. Coneixements de
les diferents tipologies de projectes en funció de la tipologia d'infraestructures (urbanització, carretera, obra hidràulica, serveis,
edificació, etc.). Capacitat de planificació, organització i direcció de l'execució d'obres. Incorporació de tècniques per a la gestió
integrada de projectes, incloent-hi el manteniment, les concessions, els peatges, etc. de manera que es tingui en compte tota la vida
útil de la infraestructura.

Pel que fa a la línea de treball d'economia, les objectius giren al voltant dels següents temes:

Coneixements  introductoris  d'economia  incloent  l'anàlisi  de  l'activitat  productiva,  economia  de  mercat,  economia  productiva,
producció  i  la  renda,  Coneixement  d'economia  monetària  i  financera.  Coneixements  d'economia  regional  i  el  paper  de  les
infraestructures. Coneixements d'economia del medi ambient i la seva gestió.

Coneixement del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empresa. Anàlisi i interpretació
dels comptes empresarials. Coneixements dels recursos de l'empresa, el finançament, inversions, valors mobiliaris.

Economia de les infraestructures. Finançament d'infraestructures. Introducció a l'anàlisi cost-benefici, valoració externalitats. Efectes
de les infraestructures sobre l'activitat productiva i el creixement econòmic.

A escala més concreta
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 38,0 33.78

Hores grup petit 2,0 1.78

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Hores grup mitjà 5,0 4.44

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS

Projectes d'enginyeria

Descripció:
Descripció Significat del projecte
Descripció Memoria i annexes Planols, Plecs i Pressupost
Descripció Estudi d'alternatives al Projecte
Descripció Gestió de Projectes: Administració, Enginyeria i Constructora. Gestió Integrada de projecte (GIP) Gestió de
Concessions
Descripció Projectes de Carreteres
Descripció Urbanitzacions i edificacions
Descripció Projectes hidraulics Projectes d'obra Maritima
Descripció Projectes de serveis Projectes de Manteniment
Descripció Seguretat i Salut en fase de Projecte i de Construcció
Descripció (Estudi Impacte Ambiental) i PVA (Pla de vigilancia ambiental)
Descripció Imatges de projectes significatius
Descripció Analisis DAFO de Projectes

Dedicació: 52h 48m
Grup gran/Teoria: 17h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 30h 48m
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Economia

Descripció:
Concepte d'economia. Principis bàsics que regeixen el pensament econòmic. Base de l'anàlisi econòmic
Conceptes microeconòmics bàsics. Oferta i demanda, Tipus de bens. Concepte d'elasticitat i els seus efectes. Excedent del
consumidor, i Teoria dels costos
Concepte d'empresa, i les diverses tipologies. Tipus de societat, responsabilitat limitada i l.limitada, concepte de capital social. El
sector de la construcció com activitat productiva, particularitats del sector. Característiques de les empreses constructores.
Introduir el concepte de comptabilitat com element d'anàlisi empresarial. Compte de balanç, compte de pèrdues i guanys.
Principals ratis per interpretar la situació d'una empresa. Aplicació dels ratis empresarials a les obres de construcció i
infraestructures
Analitzar un pla de viabilitat sobre una inversió en infraestructures. Concepte d'inversió. Fases del projecte. Factors que
condicionen la rendibilitat d'una inversió des del punt de vista econòmic i financer. Definir els criteris financers que defineixen la
viabilitat d'un projecte com la TIR i el VAN
Finançament públic. Mètode clàssic, peatge a l'ombra, dret d'ús. Els impostos com finançadors de la inversió. Finançament privat.
Pagament per part de l'usuari. Els preus de les infraestructures com reguladores de la demanda. Efectes sobre l'equitat. Project
Finance.
Introduir l'anàlisi cost-benefici. Utilització d'aquests mètodes per valora la utilitat i establir prioritats a l'hora de definir les
polítiques en matèria d'infraestructures. Càlcul externalitats. Aplicar els instrument d'un pla de viabilitat per analitzar els efectes
sobre el benestar global de la societat.
Concepte de creixement econòmic i mesura del benestar. Impacte de les infraestructures sobre l'activitat productiva. Anàlisi a
curt termini. Anàlisi a llarg termini. Anàlisi territorial
Es faran excercicis d'avaluació en horari lectiu al llarg del curs
Treball en grup que s'haura d'exposar a classe. Es donara el material amb una setmana d'antel.lació perquè es pugui treballar en
grup

Objectius específics:
Introduir les bases del raonament econòmic
Es tracta de conceptes bàsics que s'utilitzen en molts àmbits relacionats amb l'enginyeria civil i el transport, i que són importants
per entendre el funcionament empresarial
Entendre les bases del funcionament de les empreses, i centrar-se en el sector de la construcció, que serà el camp d'actuació
preferent dels Enginyers Civils
Que els estudiants aprenguin a interpretar, a través dels elements que ens dóna la comptabilitat, la situació d'una empresa o
d'una obra
Que els estudiants aprenguin a interpretar la viabilitat d'un projecte d'inversions en infraestructures.
Introduir els estudiants en els conceptes bàsics sobre com es financen les infraestructures i les possibilitats que dóna el
finançament públic i privat.
Que els estudiants aprenguin a interpretar la viabilitat en termes socials i de benestar d'un projecte d'inversions en
infraestructures.
Valorar el paper que tenen les infraestructures sobre la base econòmica del país, i els seus efectes sobre el benestar i el
desenvolupament
Analitzar un cas concret, treure conclusion si exposar-ho en públics

Dedicació: 55h 12m
Grup gran/Teoria: 21h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 32h 12m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

Atès que aquest curs no hi haurà docència, l'avaluació es farà en base a dos exàmens parcials, un per la part de projectes i un altre
per la part d'economia en els dates previstes en el calendari de l'Escola.
A través del Campus ATENEA es posarà a disposició dels estudiants els material de l'assignatura i hi haurà un suport del professorat
per dubtes.

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 d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació zero.
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