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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Responsable: MARIA ELENA BLANCO ROMERO

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

2013

GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria) 

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 840 - EUPMT - Escola Universitària Politècnica de Mataró

Titulació:

Professorat

Específiques:

Generals:

1. CEM5: Coneixements i capacitat per al càlcul i disseny d'estructures i construccions industrials.

2. CEEM14: Coneixement i utilització dels principis de la resistència de materials.

3. APRENENTATGE AUTÒNOM: Detectar mancances en el propi coneixement i superar-les mitjançant la reflexió crítica
i l'elecció de la millor actuació per ampliar aquest coneixement.
4. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA: Comunicar-se de forma oral i escrita amb altres persones sobre els 
resultats de l'aprenentatge, de l'elaboració del pensament i de la presa de decisions; participar en debats sobre temes 
de la pròpia especialitat.
5. TREBALL EN EQUIP: Ser capaç de treballar com a membre d'un equip, ja sigui com un membre més, o realitzant 
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.
6. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ: Gestionar l'adquisició, l'estructuració, l'anàlisi i la visualització de 
dades i informació de l'àmbit d'especialitat i valorar de forma crítica els resultats d'aquesta gestió.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

L'assignatura es divideix en dues parts ben diferenciades: la part de Teoria d'Estructures i la de Construccions Industrials.
A la part d'Estructures es combinen les classes de teoria amb les de problemes i les sessions de practiques. Les classes de
teoria són de tipus magistral, on el professorat fa una exposició dels conceptes teòrics, compaginant-los amb exemples 
contextualitzats al tema corresponent i orientant a l'alumne com afrontar la seva resolució des d'una perspectiva analítica 
i numèrica. Les sessions de pràctiques s'orienten a iniciar l'estudiantat en l'ús de programari de disseny i anàlisi 
d'estructures. En aquesta part de l'assignatura, els alumnes realitzen una sèrie d'exercicis d'avaluació com a dedicació 
d'aprenentatge autònom.
A la part de Construccions Industrials es combinen les classes de teoria amb les sessions expositives i de discussió per 
part dels alumnes on, per grups, s'exposa un determinat tema prèviament acordat a la resta de la classe. Les hores 
d'aprenentatge autònom es consideren les dedicades per l'alumne a la preparació de presentacions orals i/o escrites i el 
desenvolupament d'un treball específic al llarg del curs, tots ells relacionats amb la implantació d'una activitat industrial, 
la definició inicial de l'edifici que la conté i el càlcul i disseny d'estructures.

Metodologies docents

Capacitats prèvies

Coneixements bàsics de resistència de materials.
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Conèixer, comprendre i utilitzar les bases teòriques pel càlcul d'estructures.Identificar les principals tipologies 
d'estructures.
Identificar i avaluar les accions, esforços i estats tensionals als que estan sotmesos els elements resistents i les 
estructures.
Dimensionar elements resistents, d'estructures i unions.
Coneixer diferents métodes d'anàlisi d'estructures
Conèixer programari de simulació i de càlcul d'elements resistents i d'estructures.
Conèixer , comprendre i utilitzar les diferents normatives vigents, nacionals i internacionals, associades al disseny i càlcul 
d'estructures i construccions industrials.
Coneixer, comprendre i utilizar els criteris bàsics per definir de forma clara, concreta i exhaustiva les necessitats que ha 
de satisfer un edifici industrial (funcionament, interrelació entre les activitats industrials i l'entorn físic i mediambiental, 
necessitats de la implantació, criteris constructius, etc).

Dedicació total: 150h Grup gran/Teoria: 

Grup mitjà/Pràctiques: 

Grup petit/Laboratori: 

Activitats dirigides: 

Aprenentatge autònom: 

40h  

0h 

12h  

8h  

90h  

  26.67% 

   0.00% 

   8.00% 

   5.33% 

  60.00% 

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Contingut 1: Estructures metàl·liques

Contingut 2: Càlcul d'estructures porticades

Dedicació: 31h 

Dedicació: 37h 

Grup gran/Teoria: 8h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Activitats dirigides: 5h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Grup mitjà/Pràctiques: 2h 
Activitats dirigides: 5h 
Aprenentatge autònom: 20h 

1.1. Fonaments d'anàlisi d'estructures
1.1.1. Introducció a les estructures
1.1.2. Tipologia d'estructures
1.1.3. Principis bàsics de la mecànica d'estructures
1.1.4. Estructures isostàtiques i hiperestàtiques
1.2. Sistemes articulats plans
1.2.1. Característiques
1.2.2. Nomenclatura
1.2.3. Tipologia
1.2.4. Càlcul de reaccions
1.2.5. Càlcul d'esforços
1.2.6. Dimensionament
1.2.7. Càlcul de deformacions

2.1. Constants elàstiques d'una barra
2.1.1. Teoremes de Mohr
2.1.2. Moments d'encastament perfecte
2.1.3. Rigidesa i coeficient de transmissió
2.1.4. Moments d'encastament local
2.2. Mètode de Cross (indirecte)
2.2.1. Introducció
2.2.2. Estat fonamental
2.2.3. Desplaçabilitat
2.2.4. Estats paramètrics

Descripció:

Descripció:
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-

Contingut 3: Formigó estructural

Contingut 4: Càlcul matricial d'estructures

Contingut 5: Construccions Industrials

Dedicació: 30h 

Dedicació: 18h 

Dedicació: 34h 

Grup gran/Teoria: 10h 
Aprenentatge autònom: 20h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Aprenentatge autònom: 12h 

Grup gran/Teoria: 6h 
Aprenentatge autònom: 28h 

Competències de la titulació a les que contribueix el contingut:

3.1. Introducció al formigó armat
3.2. Bases de càlcul de les seccions
3.3. Bigues columnes i fonaments

4.1. Descripció de l'element finit barra 2D
4.2. Matriu de rigidesa elemental

Tema 1. Introducció a les construccions industrials. Competències de l'enginyer industrial
Tema 2. Normativa aplicable al disseny d'edificis industrials a Espanya
Tema 3. Localització i urbanisme industrial.
Tema 4. Procés industrial i necessitats constructives.
Tema 5. Distribució en planta
Tema 6. Elements constructius de l'edifici industrial: fonaments, sistema estructural, cobertes, façanes

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Planificació d'activitats

PRÀCTIQUES DE LABORATORI 
(CONTINGUTS 1 I 2)

PROVA PARCIAL INDIVIDUAL D'AVALUACIÓ

PROVA INDIVIDUAL D'AVALUACIÓ FINAL

TREBALL CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS

EXERCICIS CONTINGUTS 1, 2 I 3

Pràctiques de laboratori: 5% (assistència obligatòria per l'avaluació global de l'assignatura)
Prova d'avaluació parcial : 20%
Treball en grup de Construccions Industrials: 20% (lliurament obligatori per l'avaluació global de l'assignatura)
Lliurament d'exercicis (obligatoris per l'avaluació global de l'assignatura): 15%
Prova d'avaluació final: 40%

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

És condició indispensable per superar l'assignatura haver fet les pràctiques amb suficiència i lliurat els exercicis i treball 
obligatoris.

Grup mitjà/Pràctiques: 4h 

Grup gran/Teoria: 2h 
Aprenentatge autònom: 36h 

Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 44h 

Aprenentatge autònom: 16h 

Activitats dirigides: 10h 

Dedicació: 4h 

Dedicació: 38h 

Dedicació: 46h 

Dedicació: 16h 

Dedicació: 10h 
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Bibliografia

¿ CTE - Código Técnico de la Edificación. Documentos básicos: Bases de diseño estructural (DB-SE), acciones 
(DB-SE-AE) y diseño de estructuras de acero (DB-SE-A).
¿ Eurocódigos 0, 1, 2 i 3 (UNE-EN 1990, UNE-EN 1991, UNE-EN 1992, UNE-EN 1993).
¿ EAE - Instrucción de Acero Estructural

Altres recursos:

Bàsica:

Complementària:

Cervera, M., Blanco, E.. Mecánica de estructuras. Libro 2. Métodos de análisis.  Barcelona: UPC, 2002. 

Fornons, Josep Maria. Teoría de las estructuras. Tomo I. ETSEI-UPC.  CPDA, 1998. 

Fornons, Josep Maria. Introducción al cálculo de las estructuras de hormigón armado. ETSEIB-UPC.  CPDA, 1998. 

Casals, M; Roca, X.. Construcció industrial. Introducció i conceptes bàsics..   UPC, 2003. 

Argüelles  Álvarez,R. Càlculo de estructuras.  Madrid: Escuela Tècnica Superior de Ingenieros de Montes, 1986. ISBN 
8460024105.

S.P. Timoshenko, D.H. Young. Teoria de las estructuras. 2ª.  URMO, 1974. ISBN 9788431402419.


