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Titulació: MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA DE CAMINS, CANALS I PORTS (Pla 2012). (Assignatura optativa).

Curs: 2020 Crèdits ECTS: 5.0 Idiomes: Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: JOSE RODRIGO MIRO RECASENS

Altres: ADRIANA HAYDEE MARTINEZ REGUERO, JOSE RODRIGO MIRO RECASENS

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
8169. Capacitat de planificació, gestió i explotació d'infraestructures relacionades amb l'enginyeria civil.

Transversals:
8559. EMPRENEDORIA I INNOVACIÓ: Conèixer i comprendre els mecanismes en què es basa la recerca científica, així com els
mecanismes i instruments de transferència de resultats entre els diferents agents socioeconòmics implicats en els processos d'R+D+I.
8560. SOSTENIBILITAT I COMPROMÍS SOCIAL: Conèixer i comprendre la complexitat dels fenòmens econòmics i socials típics de la
societat del benestar; tenir capacitat per relacionar el benestar amb la globalització i la sostenibilitat; assolir habilitats per usar de
forma equilibrada i compatible la tècnica, la tecnologia, l'economia i la sostenibilitat.
8561. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip interdisciplinari, ja sigui com un membre més o duent a
terme tasques de direcció, amb la finalitat de contribuir a desenvolupar projectes amb pragmatisme i sentit de la responsabilitat, tot
assumint compromisos considerant els recursos disponibles.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 1,5 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (grup gran) i 0,8 hores setmanals amb la meitat de
l'estudiantat (grup mitjà).

Es dediquen a classes teòriques 1,5 hores en grup gran, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria,
presenta exemples i realitza exercicis.

Es dediquen 0,8 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.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Assignatura d'especialitat en la que s'intensifiquen coneixements en competències específiques.

Coneixements a nivell d'especialització que han de permetre desenvolupar i aplicar tècniques i metodologies d'avançat nivell.

Continguts d'especialització de nivell de màster relacionats amb la recerca o la innovació en el camp de l'enginyeria.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 6,0 4.80

Hores grup petit 9,8 7.83

Hores aprenentatge autònom 80,0 63.95

Hores grup mitjà 9,8 7.83

Hores grup gran 19,5 15.59

Dedicació total: 125.1 h

CONTINGUTS

1. Les xarxes de carreteras. Planificació, finançament i gestió a Espanya

Descripció:
Presentació
La xarxa de carreteres espanyoles. Organització, finançament i gestió

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m

2. Ferms. Principis bàsics.

Descripció:
Ferms de carreteres. Prestacions i tipus
Mecanismes i agents de deteriorament
Tipus de ferms i maneres de deteriorament

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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3. Característiques superficials dels ferms

Descripció:
Introducció
Adherència
Soroll produït per la circulació dels vehicles
Regularitat superficial
Característiques òptiques

Dedicació: 10h 48m
Grup gran/Teoria: 3h 30m
Grup petit/Laboratori: 1h
Aprenentatge autònom: 6h 18m

4. Dimensionament de ferms

Descripció:
Disseny estructural del ferm
Mètodes experimentals i analítics
Pràctica de disseny de ferms flexibles i rígids

Dedicació: 21h 36m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 12h 36m

5. Auscultació de ferms

Descripció:
Auscultació
Inspecció visual
Determinació de les característiques superficials del ferm
Determinació de les característiques mecàniques del ferm

Dedicació: 6h
Grup gran/Teoria: 2h 30m
Aprenentatge autònom: 3h 30m

6. Conservació de ferms flexibles

Descripció:
Estat del paviment, diagnosi i presa de decisi
Conservació ordinària. Reparacions puntuals i petits errors
Pràctica de reforços

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 11h 12m
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7. Conservació de ferms rígids

Descripció:
Introducció
Reparació de desperfectes puntuals
Rehabilitació superficial
Reforç i rehabilitació estructural

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

8. Reciclatge de ferms

Descripció:
Introducció
Reciclatge in situ en fred
Reciclatge en planta de mescles bituminoses en calent

Dedicació: 3h 35m
Grup gran/Teoria: 1h 30m
Aprenentatge autònom: 2h 05m

9. Sistemes de gestió de ferms

Descripció:
Sistemes de gestió
Estructura d'un sistema de gestió
Avantatges de la seva aplicació
Pràctica de sistemes de gestió

Dedicació: 20h 24m
Grup gran/Teoria: 2h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 11h 54m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació de l'assignatura s'obtindrà a partir de les notes obtingudes en l'avaluació continuada i de les obtingudes en les
activitats dirigides realitzades durant el curs.

L'avaluació continuada consistirà a fer  diferents proves d'avaluació,  sobre conceptes associats  als  objectius d'aprenentatge de
l'assignatura pel que fa al coneixement o la comprensió.

Les activitats dirigides, que podrán ser tant individuals com de grup, de caràcter additiu i formatiu, es realitzaran durant el curs (dins i
fora de l'aula).

La qualificació final de l'assignatura s'obtindrà ponderant l'avaluació continuada al 80% i l'activitat dirigida al 20%. Els alumnes que
durant el curs no hagin realitzat alguna de les proves avaluables no obtindran nota numèrica de l'assignatura i la seva qualificació
serà de No Presentat.
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NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluaci continuada en el període programat, es considerar com puntuaci
zero.
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