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Informació general de l'assignatura

Denominació EQUIPS D'OBRA, INSTAL·LACIONS I MITJANS AUXILIARS

Codi 101422

Semestre d'impartició 1r Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Departament/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Horari de tutoria/lloc Tutoria despatx 1.05-1.06 del CREA

2013-14

https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Jordi Masip Oronich

Informació complementària de l'assignatura

Es pot trobar el dossier d'apunts de l'assignatura a la Copisteria del Campus de Cappont (edifici de l'Aulari).
Es recomana visitar de manera freqüent l'espai del Campus Virtual associat a l'assignatura ja que s'hi anuncia tota
la informació de la mateixa i es proporcionen materials i recursos per a l'assignatura. http:cv.udl.cat
Assignatura que es cursa en el 1r quadrimestre del 2n curs de l'ensenyament. Pertany al mòdul "Formació
específica", concretament a la matèria "Gestió del procés".

 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Veure apartat competències

Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

Competències específiques de la titulació

Aptitud per redactar estudis, estudis bàsics i plans de seguretat i salut laboral, i coordinar la seguretat en
fase de projecte o en fase d'execució d'obra.

Aptitud per analitzar, dissenyar i executar solucions que facilitin l'accessibilitat universal en els edificis i el
seu entorn.
Capacitat per a la gestió del control de qualitat en les obres, la redacció, aplicació, implantació i
actualització de manuals i plans de qualitat, realització d'auditories de gestió de la qualitat en les empreses,
així com per a l'elaboració del llibre de l'edifici.

Objectius

Seleccionar els diferents equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars en funció de les seves
aplicacions i característiques.
Calcular el rendiment dels equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars i identificar els factors que
hi influeixen.
Calcular el cost dels equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars, identificar els factors que hi
influeixen i repercutir els mateixos sobre les partides d'obra.
Adquirir nocions bàsiques sobre la gestió dels equips d'obra, instalacions i mitjans auxiliars a
l'empresa.
Identificar els avantatges i incoveninents de la utilització d'un determinat equip, instal·lació o mitjà
auxiliar per una tasca concreta.
Interpretar les característiques tècniques d'un equip i determinar-ne la idoneitat per una determinada
tasca.
Identificar els diferents equips d'obra, instal·lacions i mitjans auxiliars més utilitzats, els seus
componenets i característiques fonamentals.

 

Coneixement del dret de la construcció i de les relacions contractuals que es produeixen en les diferents
fases del procés d'edificació, així com de la legislació, reglamentació i normatives específiques de la
prevenció i coordinació en matèria de seguretat i salut laboral en l'edificació.

Objectius
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Conèixer la normativa específica que és d'aplicació als equips d'obra, instalacions i mitjans auxiliars.

 

Capacitat per programar i organitzar els processos constructius, els equips d'obra, i els mitjans tècnics i
humans per a la seva execució i manteniment.

Coneixements de l'organització del treball professional i dels estudis, oficines i societats professionals, la
reglamentació i la legislació relacionada amb les funcions que desenvolupa l'Enginyer d'Edificació i el marc
de responsabilitat associat a l'activitat.

Competències transversals de la titulació

Capacitat de considerar el context socioeconòmic així com els criteris de sostenibilitat en les solucions
d'enginyeria.

Capacitat de planificació i organització del treball personal.

Capacitat de treballar en situacions de falta d'informació i/o sota pressió.

Capacitat de reunir i interpretar dades rellevants, dintre de la seva àrea d'estudi, per emetre judicis que
incloguin una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica.

Continguts fonamentals de l'assignatura

Continguts de la matèria

Tema 1: Introducció als equips d’obra

Tema 2: Equips generadors i petita maquinària

Tema 3: Sondeigs del terreny

Tema 4: Moviments i manipulació de materials

Tema 5: Instal·lacions de subministrament per a l’obra

Tema 6: Equips per al formigó i morters

Tema 7: Transport vertical en obra i altres aparells d’elevació

Tema 8: Medis auxiliars

Bibliografia i recursos d'informació

Bibliografia recomanada

E. LAGARDE ABRISQUETA, “Equipos de obra y medios auxiliares”, Fundación Escuela de la Edificación,
1995. ISBN: 84-86957-41-9.

M. DÍAZ DEL RIO, “Manual de maquinaria de construcción”, McGrawHill, 2001. ISBN: 84-481-3028-6.

CATERPILLAR, “Manual de rendimiento Caterpillar. Edición 36ª”, Peoria, 2006.

J. LINGER, “La obra”, Editores técnicos asociados, 1972. Tomos I y II. ISBN: 84-7146-105-6 y 84-7146-107-
2.

J. DE CUSA RAMOS, “Derribos y demoliciones”, Ediciones CEAC, 2002. ISBN: 84-329-3050-4.

F. HARRIS, “Maquinaria y métodos modernos en construcción”, Bellisco e hijos, 1992. ISBN: 84-85.198-57-
3.
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M.A. MENÉNDEZ GONZÁLEZ, “Manual para la formación de operadores de grúa torre”, Editorial Lex Nova,
2004. ISBN: 84-8406-587-1.

J. TIKTIN, “Movimiento de tierras”, Servicio de Publicaciones de E.T.S. Ingenieros de Caminos, Canales y
Puertos, 1997. ISBN: 84-7493-204-1.

J.M. LEDO OVIES, “Andamios, apeos y entibaciones”, Ediciones CEAC, 1986. ISBN: 84-329-2954-9.

J. SOMAVILLA, “Encofrados”, Ediciones CEAC, 2005. ISBN: 84-329-1164-X.

M. FERNÁNDEZ CANOVAS, “Hormigón”, Servicio de Publicaciones de E.T.S. Ingenieros de Caminos,
Canales y Puertos, 2004. ISBN: 84-7493-125-8.
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