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Guia docent
310613 - 310613 - Fonaments d'Enginyeria Civil

Última modificació: 22/06/2022
Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Edificació de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA EN GEOINFORMACIÓ I GEOMÀTICA (Pla 2016). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 4.5 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Josep A. Gili

Altres: Rodrigo Miró Recasens

REQUISITS

Està previst fer varies sortides a camp per visitar algunes obres civils arquetípiques, tant en execució com en explotació. També
visitarem laboratoris d'enginyeria civil. Per aquest motiu els alumnes hauran d'estar coberts per l'assegurança escolar. Això és
automàtic pels estudiants menors de 28 anys. Els majors hauran d'optar per l'assegurança opcional que s'ofereix en el moment de la
matrícula, o acreditar davant del centre assegurança equivalent o superior. En cas contrari, no podran fer les visites, quedant
fortament limitat el seu aprenentatge i les opcions a aprovar l'assignatura.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
1. Comprendre i analitzar els problemes de implantació en el terreny de les infraestructures, construccions i edificacions projectades
des de l'enginyeria en topografia, analitzar els mateixos i procedir a la seva implantació.
2. Planificació, projecte, direcció, execució i  gestió de processos i  productes d'aplicació a l'obra civil  i  l'edificació, dins l'àmbit
geomàtic.
3. Coneixements sobre mètodes de construcció; anàlisi d'estructures; disseny, execució i control d'infraestructures al treball amb
equips multidisciplinars, coneixements d'hidràulica.
4.  Coneixements sobre:  seguretat,  salut  i  riscos laborals  dins l'àmbit  d'aquesta enginyeria  i  a  l'entorn de la  seva aplicació  i
desenvolupament.

Transversals:
5. 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.
6. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les responsabilitats
col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.
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METODOLOGIES DOCENTS

Les classes seran eminentment pràctiques, tant a aula com a camp (visites). Les 3 h setmanals en comú (alumnes-professorat) es
faran servir per a posta en comú de continguts preparats prèviament (aula) o bé d'anàlisi de les obres i organismes visitats.
Posteriorment a cada activitat hi haurà activitats dirigides a dur a terme, individualment o en grup reduit.

La intranet docent moodle (ATENEA) es farà servir com a repositori de documentació bàsica i complementària de cada activitat, i
també pel lliurament dels entregables en els que es concretaran les activitats dirigides.

Totes les activitats direccionades per l'assignatura són objecte de valoració, fins i tot l' assistència (presencial o, quan sigui indicat,
online) i la participació activa a les sessions per part dels alumnes.

En aquests treballs que s'han de lliurar es pretén incorporar algunes competències genèriques, com ara el treball en equip, l'esperit
crític, la cerca de noves solucions, la sostenibilitat i el compromís social i medioambiental..

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

En acabar l'assignatura, l'estudiant ha de ser capaç de:
. Entendre els principals tipus d'obres públiques, la seva finalitat, les seves parts i la seva nomenclatura bàsica.
· Conèixer els materials primers i la maquinaria que s'utilitzen a la construcció de les esmentades obres d'enginyeria civil.
·  Identificar  de  manera  distinta  els  diferents  actors  al  voltant  de  la  obra  (destinataris,  propietaris,  constructors,  promotors,
administracions).
· Ésser capaç de distingir les fases d'execució d'un projecte d'enginyeria civil, des de la idea inicial fins a la explotació i possible
deconstrucció final.
· Conèixer com es projecta i gestiona una obra, en especial el seguiment i control durant la execució material.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 18,0 16.00

Hores aprenentatge autònom 67,5 60.00

Hores grup mitjà 27,0 24.00

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS

- Materials i elements auxiliars necessaris per a la construcció.

Descripció:
Presentació de l'assignatura.
Donar a conèixer els materials, des de les seves propietats, com es poden millorar, si escau, fins a la posta en l'obra. Elements
auxiliars necessaris per a la correcta definició geomètrica i per al seu posicionament.
Els sòls i les roques. Els materials utilitzats a la construcció. Els materials auxiliars necessaris per a la seva posta en l'obra.
Projecció de vídeos relacionats i taula rodona.

Aquest tema es durà a terme en las tres primeres setmanes lectives.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 3h
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- Els principis de la geotecnia. Els fonaments. Les estructures de formigó.

Descripció:
Es tractarà dels coneixements principals sobre la mecànica de sòls i l'estudi del terreny, necessaris per a la definició d'uns
fonaments determinats que puguin transmetre les càrregues de determinada estructura. També es definiran els diferents tipus de
fonamentacions, els elements que componen una estructura i la seva implantació a l'espai. Es farà especial èmfasi amb els ponts.
Projecció de vídeos relacionats i taula rodona.

Aquest tema es durà a terme en la quarta, quinta i sisena setmana lectiva.

Activitats vinculades:

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h

- Processos constructius d'obres lineals

Descripció:
Es tractarà de les diferents fases en la construcció d'obres lineals, destacant les carreteres, ferrocarrils i túnels. S'estudiarà la
maquinaria adient en cada cas i com es fa el seguiment i control topogràfic i geodèsic.
Projecció de vídeos relacionats i taula rodona.

Aquest tema es durà a terme en la setena, vuitena i novena setmana lectiva.

Dedicació: 6h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 3h

- Processos constructius d'obres marítimes.

Descripció:
Es tractaran obres marítimes i portuàries que abasten una superfície considerable i que també tenen uns condicionants específics
que afectaren a la maquinaria a utilitzar i als processos constructius. Es parlarà de consolidació dels terrenys, maquinaria
marítima i fases en la construcció. A cada fase es parlarà del seguiment i control topogràfic i geodèsic.
Projecció de vídeos relacionats i taula rodona.

Aquest tema es durà a terme en la desena, onzena i dotzena setmana lectiva.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h

- Introducció a la hidràulica.

Descripció:
Es tractaran els conceptes bàsics de la hidràulica de canonades i canals, començant per les nocions geomètriques que definiran la
secció hidràulica fins a aspectes de la dinàmica de fluids com són la velocitat, el cabal i els règims de flux

Es descriuran les infraestructures hidràuliques tipus canonades, canals i preses.

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 3h
Activitats dirigides: 3h
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ACTIVITATS

- VISITA A LABORATORI ENG CIVIL-1

Descripció:
Es visitarà un Laboratori d'Enginyeria Civil, visita vinculada als continguts tractats a les sessions conjuntes.

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Activitats dirigides: 3h

- VISITA A LABORATORI ENG CIVIL-2

Descripció:
Es visitarà un Laboratori d'Enginyeria Civil, visita vinculada als continguts tractats a les sessions conjuntes.

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Activitats dirigides: 3h

- VISITA A OBRA EN EXECUCIÓ-1

Descripció:
Es visitarà una obra en execució vinculada als continguts explicats i treballats.

Objectius específics:
Veure in situ alguns dels continguts explicats a classe.

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Activitats dirigides: 3h

- VISITA A OBRA EN EXECUCIÓ-2

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Activitats dirigides: 3h

- VISITA A OBRA EN EXECUCIÓ-3

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Activitats dirigides: 3h

- VISITA A OBRA EN EXECUCIÓ-4

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Activitats dirigides: 3h
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- VISITA A OBRA EN EXECUCIÓ-5

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Activitats dirigides: 3h

- VISITA A ORGANISME-1

Descripció:
Es visitarà un organisme relacionat amb l'Enginyeria Civil, visita vinculada als continguts tractats a les sessions conjuntes.

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Activitats dirigides: 3h

- VISITA A ORGANISME-2

Dedicació: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Activitats dirigides: 3h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'assignatura es supera per aprenentatge i avaluació continuada.
Totes les activitats direccionades per l'assignatura són objecte de valoració: abans de les classes i visites, s'hauràn de preparar (cerca
i estudi de documentació prèvia); durant les classes i visites es valorarà la participació activa per part dels alumnes; es valoraran els
treballs o informes producte posterior a l'activitat conjunta (activitat dirigida, individual o en grup reduit). En paral·lel a les sessions
conjuntes, s'encarregarà lectura de capítols de llibres, visionat de videos, preparació de questionaris "inter-pares", realització de
qüestionaris per ATENEA, estudi de vocabulari bàsic de l'Enginyeria Civil, visites a exhibicions/expos per lliure, etc. Lògicament, es
controla l'assistència a cada activitat, la qual també intervé en la nota.

El  còmput de la Nota Final  es fa per mitja geomètrica de tots els  items avaluats (activitats,  treballs,  informes, qüestionaris,
intervencions etc). La nota mínima (o en cas de no haver fet la tasca) és de 1 sobre 10. Es posible que alguna activitat rebi un pes
superior a d'altres, mitjançant un exponent superior a la unitat dins de l'arrel de la mitja geomètrica. La raó de l'arrel de la mitja
geomètrica serà, logicament, la suma de tots els exponents subradicals. Aquest còmput té la intenció d'afavorir la regularitat de
l'esforç i participació de l'alumne al llarg de tot el quadrimestre i de totes les activitats desplegades a l'assignatura, des de l'inici al
final.

Es desprèn de lo  anterior  que,  si  el  curs es desenvolupa 'normalment',  no fa falta fer  examens parcials  o final  per  superar
l'assignatura. Donades les circumstàncies pandèmiques actuals, no es pot descartar (per que ja ha passat) que el desenvolupament
'normal' previst es vegi afectat per canvis de presencialitat a online o per impossibilitat de fer les visites a obres que s'han preparat.
En aquest cas, ens veuriem abocats a fer un examen final, la nota del qual es combinaria amb les notes de les activitats 'normals' que
s'hagin pogut mantenir; sempre intentarem donar màxima ponderació a la nota de les 'activitats normals'.

Prova  de  re-avaluació:  només  els  alumnes  que  hagin  participat  a  una  majoria  significativa  (>80%)  d'activitats  dirigides  de
l'assignatura, però que no hagin arribat a aprovar (Nota Final suspesa) tindran la oportunitat de presentar-se a una prova de re-
avaluació. Aquesta prova no serà necessàriament de tipus examen escrit, sinó que intentarà avaluar una part representativa de les
principals activitats dutes a terme durant el quadrimestre, per això combinarà qüestionaris online amb part oral, escrita i/o pràctica.
La nota màxima (acta) pels alumnes que superin aquesta prova re-avaluació serà de 5,0

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Veure 'Sistema de qualificació'.
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RECURSOS

Material audiovisual:
- Lexic o Vocabulari Bàsic de la Construcció. https://www.upc.edu/slt/ca/terminologia-upc/vocabularis/construccio.pdf

Enllaç web:
-  Diccionari  d'enginyeria  civil.  https://www.termcat.cat/en/diccionaris-en-linia/240-  Diccionari  Visual  de  la  Construcció.
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/general/terminologia_tecnica/diccionari_visual_de_la_construccio/

https://www.upc.edu/slt/ca/terminologia-upc/vocabularis/construccio.pdf
https://www.termcat.cat/en/diccionaris-en-linia/240
https://territori.gencat.cat/ca/01_departament/documentacio/general/terminologia_tecnica/diccionari_visual_de_la_construccio/

