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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
1. Coneixement i utilització dels principis d'analisi i càlcul d'estructures matricials, amb aplicació del disseny i càlcul, a nivell seccional,
d'estrucures industrials tant de formigó com metàl.liques, i amb la utilització específica de normatives vigents a nivell nacional,
europeu i també Internacional.

Transversals:
2. 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.
3. TREBALL EN EQUIP - Nivell 3: Dirigir i dinamitzar grups de treball, resolent-ne possibles conflictes, valorant el treball fet amb les
altres persones i avaluant l'efectivitat de l'equip així com la presentació dels resultats generats.
4. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic (per
exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
5. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància, decidint la manera de dur-la a terme i el temps que cal dedicar-hi i seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.

METODOLOGIES DOCENTS
Compaginar les classes expositives amb les discussions en grups i participatives.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
Conèixer, comprendre i utilitzar les bàses teòriques pel càlcul d'estructures: Càlcul i aplicació d'anàlisi matricial, per a l'avaluació
d'esforços en estructures.
Conèixer, comprendre i utilitzar la teoria bàsica associada al disseny i càlcul d'estructures de formigó armat.
Conèixer, comprendre i utilitzar la teoria bàsica associada al disseny i càlcul d'estructures metal.liques i de fusta.
Conèixer, compendre i utilitzar les diferents normatives vigents, nacionals i internacionals, associades al disseny i càlcul d'estructures
i construccions industrials.
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HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup gran

45,0

30.00

Hores aprenentatge autònom

90,0

60.00

Hores grup petit

15,0

10.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS
Títol del contingut 1: Càlcul i aplicació d'anàlisi matricial, Introducció a elements Finits.
Descripció:
Càlcul d'esforços amb el mètode matricial d'estructures. Conceptes del mètode dels elements finits.
Objectius específics:
Conèixer, comprendre i utilitzar el càlcul d'esforços en estructures mitjançant el mètode matricial d'estructures, per aplicació
manual i també amb mitjanç informàtics.
Activitats vinculades:
1, 4, 5, 6.
Dedicació: 33h 33m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup petit/Laboratori: 3h 33m
Aprenentatge autònom: 20h

Títol del contingut 2: Teoria bàsica associada al disseny i calcul d'estructures de formigó armat.
Descripció:
Càlcul d'estructures de formigó armat a nivell seccional. Criteris per al disseny d'estructures de formigó.Aplicació a construccions
industrials.
Objectius específics:
Conèixer, comprendre i utilitzar els fonaments teòrics per al càlcul d'estructures de formigó armat aplicant les normatives vigents
que regulen el disseny d'aquestes estructures. Entendre i dominar el càlcul seccional d'elements estructurals.
Activitats vinculades:
2,4,5,6.
Dedicació: 50h
Grup gran/Teoria: 15h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 30h
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Títol del contingut 3: Teoria bàsica associada al disseny i calcul d'estructures metal.liques i de fusta.
Descripció:
Aplicacions de les teories i tècniques de càlcul estructural per a estructures metal.liques i de fusta. Aplicació a construccions
industrials.

Objectius específics:
Conèixer, comprendre i utilitzar el càlcul d'elements d'estructurals metàl.lics en estructures industrials.
Utilitzar els procediments específics per a dissenyar i calcular estructures metàl.liques i de fusta.
Activitats vinculades:
3,4,5,6.
Dedicació: 33h 33m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup petit/Laboratori: 3h 33m
Aprenentatge autònom: 20h

Títol del contingut 4: Aplicació normatives vigents, nacionals i internacionals, associades al disseny i calcul
d'estructures i construccions industrials.
Descripció:
Conèixer i aplicar la Normativa vigent en el camp de l'enginyeria estructural.
Objectius específics:
Aplicació correcta del criteris normatius per al disseny d'estructures de formigó i metàl.liques en construccions industrials,
mitjançant normativa nacional i tambè a nivell d'Europa.
Activitats vinculades:
2,3,4,5,6.
Dedicació: 33h 33m
Grup gran/Teoria: 10h
Grup petit/Laboratori: 3h 33m
Aprenentatge autònom: 20h
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ACTIVITATS
PRÀCTICA DE LABORATORI: ANÀLISIS MATRICIAL (CONTINGUT 1).
Descripció:
Pràctica de laboratori en ordinadors amb software específic per a l'anàlisi d'estructures. Obtenir esforços en una estructura
mitjançant ordinador. Resumir els esforços que permeten el dimensionat.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Utilitzar amb eficàcia els aparells emprats a la pràctica.
Interpretar els conceptes de resistencia de materials involucrats en la pràctica.
Material:
Llibre de pràctiques (disponible al campus digital Atenea).
Pàgina web: http://www.epsem.upc.edu/~practiquesresistenciamaterials
Tot el material necessari per a la realització de la pràctica.
Lliurament:
L'estudiant o estudianta elaborarà un informe (per parelles), segons les pautes marcades, que lliurarà al professor. Els informes
es tornen corregits i amb la corresponent retroalimentació del professorat a la sessió següent. Representa 1/3 de la nota de
laboratori.
Dedicació: 15h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 10h

PRÀCTICA DE LABORATORI: ESTRUCTURES FORMIGÓ (CONTINGUT 2 I 4).
Descripció:
Pràctica de laboratori, en parelles, consistent en el disseny, càlcul i dimensionat d'una estructura de formigó. Realització de
memória de càlcul i plànols detallats.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Utilitzar amb eficàcia els aparells emprats a la pràctica.
Interpretar els conceptes de resistencia de materials involucrats en la pràctica.
Material:
Llibre de pràctiques (disponible al campus digital Atenea).
Pàgina web: http://www.epsem.upc.edu/~practiquesresistenciamaterials
Tot el material necessari per a la realització de la pràctica.
Lliurament:
L'estudiant o estudianta elaborarà un informe (per parelles), segons les pautes marcades, que lliurarà al professor. Els informes
es tornen corregits i amb la corresponent retroalimentació del professorat a la sessió següent. Representa 1/3 de la nota de
laboratori.
Dedicació: 15h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 10h
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PRÀCTICA DE LABORATORI: ESTRUCTURES METÀL.LIQUES (CONTINGUT 3 I 4).
Descripció:
Pràctica de laboratori, en parelles, consistent en el disseny, càlcul i dimensionat d'una estructura metàl.lica. Realització de
memória de càlcul i plànols detallats.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Utilitzar amb eficàcia els aparells emprats a la pràctica.
Interpretar els conceptes de resistencia de materials involucrats en la pràctica.
Material:
Llibre de pràctiques (disponible al campus digital Atenea).
Pàgina web: http://www.epsem.upc.edu/~practiquesresistenciamaterials
Tot el material necessari per a la realització de la pràctica.
Lliurament:
L'estudiant o estudianta elaborarà un informe (per parelles), segons les pautes marcades, que lliurarà al professor. Els informes
es tornen corregits i amb la corresponent retroalimentació del professorat a la sessió següent. Representa 1/3 de la nota de
laboratori.
Dedicació: 15h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 10h

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 4: PROVA INDIVIDUAL D'AVALUACIÓ CONTÍNUA: CÀLCUL MATRICIAL D'ESTRUCTURES.
(CONTINGUT 1).
Descripció:
Prova individual a l'aula amb una part dels conceptes teòrics de la asignatura, i resolució d'exercicis i problemes relacionats amb
els objectius de l'aprenentatge.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Conèixer, comprendre i utilitzar els principis bàsics de l'elasticitat, dels esforços combinats i cisallament en perfils prims.
Material:
Enunciats i calculadora.
Lliurament:
Resolució de la prova.
Representa un 35% de la qualificació final de l'assignatura.
Dedicació: 7h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 5h
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TÍTOL DE L'ACTIVITAT 5: PROVA INDIVIDUAL D'AVALUACIÓ CONTÍNUA: CÀLCUL D'ESTRUCTURES DE FORMIGÓ I
METAL.LIQUES AMB APLICACIÓ DE LA NORMATIVA VIGENT EN EL CAMP DE L'ENGINYERIA ESTRUCTURAL
(CONTINGUTS: 2, 3 I 4).
Descripció:
Prova individual a l'aula amb una part dels conceptes teòrics de la asignatura, i resolució d'exercicis i problemes relacionats amb
els objectius de l'aprenentatge.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Conèixer, comprendre i utilitzar les equacions energètiques i equacions de Navier-Brese, del pandeig i de les plaques .
Material:
Enunciats i calculadora.
Lliurament:
Resolució de la prova.
Representa un 55% de la qualificació final de l'assignatura.
Dedicació: 7h
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 5h

TÍTOL DE L'ACTIVITAT 6: PROVA FINAL: (CONTINGUTS: 1A 4).
Descripció:
Prova individual a l'aula amb la totalitat dels conceptes teòrics de la asignatura, i resolució d'exercicis i problemes relacionats amb
els objectius de l'aprenentatge.
Objectius específics:
En acabar l'activitat, l'estudianta o estudiant ha de ser capaç de:
Conèixer, comprendre i utilitzar els bàsics dels diferents continguts de l'assignatura.
Material:
Enunciats i calculadora.
Lliurament:
Resolució de la prova.
Representa un 90% de la qualificació final de l'assignatura.
Dedicació: 13h
Grup gran/Teoria: 3h
Aprenentatge autònom: 10h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
Laboratori (Activitats 1, 2, 3) 10% de la nota de l'assignatura.
Prova d'avaluació (Activitat 4) 35% de la nota de l'assignatura.
Prova d'avaluació (Activitat 5) 55% de la nota de l'assignatura.
L'estudiantat que ha superat les pràctiques i no ha superat alguna de les dos proves d'avaluació contínua, ha de recuperar la part
pendent a la prova final.
Prova final 90% de la nota de l'assignatura.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
És condició indispensable per aprovar l'assignatura haver fet les pràctiques amb suficiència.
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