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Titulació: GRAU EN ENGINYERIA CIVIL (Pla 2020). (Assignatura obligatòria).
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PROFESSORAT

Professorat responsable: ADRIANA HAYDEE MARTINEZ REGUERO

Altres: ADRINA BACHILLER SAÑA, CARLES CASAS ESPLUGAS, ADRIANA HAYDEE MARTINEZ
REGUERO

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
14413. Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i els elements que
componen les dotacions viàries bàsiques. (Mòdul de tecnologia específica: Construccions Civils)
14414. Capacitat per a la construcció i conservació de les línies de ferrocarrils amb coneixement per aplicar la normativa tècnica
específica i diferenciant les característiques de l'material mòbil. (Mòdul de tecnologia específica: Construccions Civils)
14422. Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per al dimensionament, el projecte i els elements que
componen les dotacions viàries bàsiques. (Mòdul de tecnologia específica: Transports i Serveis Urbans)
14423. Capacitat per a la construcció i conservació de les línies de ferrocarrils amb coneixement per aplicar la normativa tècnica
específica i diferenciant les característiques de l'material mòbil. (Mòdul de tecnologia específica: Transports i Serveis Urbans)
14426. Coneixement de el disseny i funcionament de les infraestructures per a l'intercanvi modal, com ara ports, aeroports, estacions
ferroviàries i centres logístics de transport. (Mòdul de tecnologia específica: Transports i Serveis Urbans)

Genèriques:
14380. Capacitació cientificotècnica per a l'exercici de la professió d'Enginyer Tècnic d'Obres Públiques i coneixement deles funcions
d'assessoria, anàlisi, disseny, càlcul, projecte, construcció, manteniment, conservació i explotació.
14383. Capacitat per a projectar, inspeccionar i dirigir obres, en el seu àmbit.
14385.  Capacitat  per  a  la  realització  d'estudis  de  planificació  territorial  i  dels  aspectes  mediambientals  relacionats  amb  les
infraestructures, en el seu àmbit.
14386. Capacitat per al manteniment, conservació i explotació d'infraestructures, en el seu àmbit.
14390. Identificar, formular i resoldre problemes d'enginyeria. Plantejar i resoldre problemes d'enginyeria de la construcció amb
iniciativa, habilitats en presa de decisions i creativitat. Desenvolupar un mètode d'anàlisi i solució de problemes sistemàtic i creatiu.
(Competència addicional d'escola).
14391. Concebre, projectar, gestionar i mantenir sistemes en l'àmbit de l'enginyeria de la construcció. Cobrir el cicle de la vida
complet d'una infraestructura o sistema o servei en l'àmbit de l'enginyeria de la construcció. (Competència addicional d'escola).
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METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 4 hores a la setmana de classes presencials a l'aula.

Es dediquen a classes teòriques 2.5 hores en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, i 1.5 hores en
què el professorat presenta exemples i realitza exercicis (promig).

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

Capacitat per a la construcció i conservació de carreteres, així com per fer el dimensionament, el projecte i instalar elements que
componen les dotacions viàries bàsiques. Introducció a la construcció i conservació de les línies de ferrocarrils.

1 Capacitat per dimensionar un ferm, en funció de l'trànsit i altres condicionants.
2 Capacitat per realitzar un projecte de traçat, tant en planta com en alçat d'una infraestructura.

Coneixement de traçat de carreteres, tant en planta com en alçat, la coordinació entre ambdues. Coneixement de disseny de seccions
transversals de carreteres. Coneixements de trànsit. Moviments de vehicles. Circulació i capacitat. Coneixements de explanacions
incloent  drenatge  superficial  i  subterrani.  Coneixement  de  el  disseny  i  dimensionament  de  ferms.  Coneixements  de  les
característiques d'una infraestructura ferroviària.
Rigidesa i deformabilitat de la via. Coneixements de les característiques fonamentals dels vehicles ferroviaris. Coneixements de traçat
de línies ferroviàries. Trànsit mixt i vehicles pendulars. Sol·licitacions sobre la via. Coneixements de comportament mecànic d'una via
enfront d'esforços verticals. Incorporació de sol·licitacions transversals. Coneixements de dimensionament de la infraestructura i
superestructura de la  via.  Coneixements d'alta  velocitat.  Capacitat  en l'anàlisi  de la  demanda de carreteres i  ferrocarrils,  les
operacions i serveis de transport amb l'ajuda de les TIC, el seu finançament i tarifació.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 30,0 20.00

Hores grup mitjà 30,0 20.00

Hores activitats dirigides 6,0 4.00

Hores aprenentatge autònom 84,0 56.00

Dedicació total: 150 h
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CONTINGUTS

0. Presentació

Descripció:
Objectius, professors, calendari, sistema d'avaluació, bibliografia.

Objectius específics:
Presentació de l'assignatura: objectius, professors, calendari, sistema d'avaluació, bibliografia.

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

1. CAMINS. Obres de terra

Descripció:
Terraplens. Desmunts. Esplanada. Reconeixement geològic i geotècnic. Característiques dels sòls. Assaigs de caracterització.
Classificació de sòls (PG-3, ASTM, AASHTO, altres).
Problemes de classificació de sòls.
Factors que afecten el procés de compactació: humitat, tipus i energia de compactació, tipus de sòl. Assaig Proctor. Mesura de la
humitat i la densitat in situ.
Problemes de compactació de sòls

Dedicació: 19h 12m
Grup gran/Teoria: 4h
Grup mitjà/Pràctiques: 4h
Aprenentatge autònom: 11h 12m

2. Esplanades

Descripció:
Assaig CBR. Assaig de càrrega amb placa. Formació d'esplanades. Estabilització de sòls amb calç i amb ciment. Norma 6.1-IC
"Secciones de Firme". Deflexions.
Problemes de capacitat suport i disseny d'esplanades.

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

3. Drenatge

Descripció:
Estudis hidrològics i hidràulics. Obres de drenatge transversal. Obres de drenatge superficial. Instrucción 5.2-IC "Drenaje
superficial". Influència de l'aigua en el deteriorament dels ferms. Disseny i càlcul del drenatge subterrani.

Dedicació: 4h 48m
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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4. Ferms

Descripció:
Descripció i funcions dels ferms de carreteres. Factors a considerar en el projecte. Materials bàsics i unitats d'obra. Tipus de
ferms: flexibles, semirígids i rígids. Vorals. Característiques funcionals i estructurals.
Unitats dobra. Materials i assaigs.
Problemes de dimensionament. Norma 6.1-IC "Secciones de Firme".
Unitats dobra. Materials i assaigs.

Dedicació: 26h 24m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 15h 24m

5. La circulació

Descripció:
Variables del trànsit. Relacions entre les variables del trànsit

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

6. Estudis de trànsit

Descripció:
Prognosi de trànsit. Estudis de trànsit "in situ"

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

7. Capacitat i nivells de servei

Descripció:
Definicions i condicionants. Nivells de servei en autopistes
Exercicis

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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8. Introducció del traçat

Descripció:
- La Instrucció 3.1-IC: presentació i plantejament.
* Traçat en planta.
* Traçat en alçat.
* Secció transversal.
* Velocitats de referencia.
* Visibilitat.
* El terreny.
* Coordinació planta - alçat.

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

9. Traçat en planta

Descripció:
* Alineacions rectes.
* Corves circulars.
* Corves de transició
* Relació entre radis i peralts

* Forma i paràmetres característics.
* Longitud mínima.
Alineacions
Recta - Circular
Circulars en S
Circular en C
Clotoides de vèrtex

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 7h

10. Traçat en alçat

Descripció:
* Eixos de càlcul.
* Inclinació de rasants.
* Rampes i pendents
* La paràbola.
Paràmetres mínims dels acords.

Acord còncau.
Acord convex.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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11. Secció transversal

Descripció:
* Nombre de carrils de la secció tipus.
* Secció transversal en planta.
Transició del peralt.

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

12. FERROCARRILS. Introducció

Descripció:
Conceptes generals, organització del sector i serveis.

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

13. Via i Material rodant

Descripció:
Les dificultats d'explotació d'una línia ferroviària. Principals característiques d'una via, tant de la infraestructura com de la
superestructura ferroviària. Via en placa i via en balast. Característiques del material rodant.

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 4h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

14. La circulació en corba

Descripció:
Els principis de circulació en corba. Criteris de disseny geomètric de les línies ferroviàries. Els vehicles pendulars i basculants.
Sistemes per incrementar la velocitat de circulació en una línia ferroviària.
Problemes

Dedicació: 9h 36m
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 5h 36m

15. La qualitat geomètrica de la via

Descripció:
Paràmetres que defineixen la qualitat geomètrica de la via. Sistemes de registre de la geometria de la via. Quantificació numèrica
de l'estat de la qualitat geomètrica de la via. Toleràncies de construcció, servei i revisió. El cas de les línies d'alta velocitat.

Dedicació: 4h 48m
Grup gran/Teoria: 2h
Aprenentatge autònom: 2h 48m
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16. Infraestructura i superestructura ferroviària

Descripció:
Avaluació de les sol·licitacions verticals d'una línia ferroviària (Interacció via-vehicle): Moviments del vehicle ferroviari, esforços
verticals transmesos pels vehicles al carril, primeres expressions per a l'avaluació dels esforços verticals, els treballs de Birmann i
Eisenmann, la fórmula de Prud'homme i la seva incidència en el disseny de la via i dels vehicles ferroviaris.
Anàlisi mecànica i disseny de la infraestructura i superestructura ferroviària: anàlisi mecànica del comportament de la via enfront
els esforços verticals i dimensionament de la via. Catàlegs estructurals.
Dinàmica transversal: guiat dels vehicles, anàlisi dels esforços transversals, expressions pràctiques, resistència lateral d'una via i
criteris de disseny.
Problemes.

Dedicació: 16h 48m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Aprenentatge autònom: 9h 48m

17. Aparells de via

Descripció:
Tipologies d'aparells de via. El desviament ferroviari i elements que el configuren. Característiques dels desviaments en alta
velocitat.

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

A efectes d'avaluació, l'assignatura consta de dues parts: Camins (C) i Ferrocarrils (FC).

La nota de l'assignatura serà la mitjana ponderada de la nota de cadascuna d'aquestes dues parts si en cadascuna s'ha obtingut una
nota igual o superior a 4,0:

Nota de l'assignatura= 2/3 Nota C+ 1/3 Nota FC

En cas contrari, la nota de l'assignatura serà la mitjana de la nota de cadascuna de les dues parts segons la següent expressió:

Nota de l'assignatura = 3/ [(2/Nota C) + (1/Nota FC)]

Per aprovar la nota de l'assignatura haurà de ser igual o superior a 5,0.

La nota de cada part s'obtindrà tal com es descriu a continuació:

En el cas de Camins (C) es faran unes activitats avaluables durant el curs. La nota d'aquesta part s'obtindrà ponderant les notes de
cada examen en un 90% i les activitats avaluables en un 10%:

Nota C=0,90 Exàmens de control+0,10 activitats avaluables

En el cas de Ferrocarrils (FC), també es portarà a terme activitats avaluables durant el curs, i la nota s'obtindrà ponderant el control
en un 80% i les activitats avaluables en un 20%:

Nota FC=0,80 Exàmens de control+ 0,20 activitats avaluables

Els alumnes que durant el curs no s'hagin presentat a l'avaluació d'alguna de les parts no obtindran nota numèrica de l'assignatura i
la seva qualificació serà de No Presentat.

A més, un cop finalitzada la docència del curs, s'efectuarà un examen de re-avaluació al que hi tindran dret els alumnes que, havent
obtingut una nota numèrica de l'assignatura, aquesta no sigui igual o superior a 5,0.

Un cop efectuat l'examen de re-avaluació es considerarà que la nota de la part és la més alta de les dues obtingudes, per curs i en re-
avaluació.

L'examen de re-avaluació serà obligatori per als alumnes que hagin obtingut una nota de la part inferior a 4,0 i alhora una nota de
l'assignatura també inferior a 4,0. La qualificació serà de No Presentat quan resultant obligatòria l'assistència en l'examen de re-
avaluació de la part, l'alumne no s'hi presenti.

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.

Els alumnes que durant el curs no s'hagin presentat a l'avaluació d'alguna de les parts no obtindran nota numèrica de l'assignatura i
la seva qualificació serà de No Presentat.

La qualificació serà de No Presentat quan resultant obligatòria l'assistència en l'examen de re-avaluació de la part, l'alumne no s'hi
presenti.
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