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Informació general de l'assignatura

Denominació ESTRUCTURES I CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS

Codi 102307

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Departament/s Enginyeria Agroforestal

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 50% 
Castellà 50%

Grau/Màster Grau en Enginyeria Mecànica

Distribució de crèdits Francisco Javier Bradineras Esco 4.2 
Josep Gasia i Gabernet 4.2

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

bradi@eagrof.udl.cat 
jgasia@eagrof.udl.cat
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Francisco Javier Bradineras Esco (Estructures) 
Josep Gasia i Gabernet (Construccions industrials)

Informació complementària de l'assignatura

Es recomana l'assistència a classe i la resolució dels problemes proposats.

Els casos pràctics s'haurien de resoldre el més aviat possible després del requeriment dels mateixos, ja que no és
aconsellable deixar-los per a última hora.

Consultar bibliografia és un suport imprescindible en l'assignatura.
 

Objectius acadèmics de l'assignatura

Donar a conèixer noves metodologies de càlcul estructural, incloent el càlcul matricial i la seva adaptació al càlcul
de segon ordre, tal com s'exigeix en el CTE.
Donar als alumnes els coneixements bàsics i les dades necessàries sobre tecnologia de la construcció perquè
tinguin els suficients recursos per a programar, gestionar y executar si es el cas un mínim projecte de construcció
industrial amb l’ajut d’altres professionals.
Dotar al futur enginyer, dels criteris suficients per escollir entre les possibles solucions funcionals, arquitectòniques
i constructives, d’una petita
planta industrial i proporcionar també els criteris tècnics necessaris per a projectar i dirigir la construcció.

Veure apartat de competències.

Competències

Competències específiques de la titulació

Coneixements i capacitats per aplicar els fonaments de l'elasticitat i resistència de materials al
comportament de sòlids reals.

Objectius

L'alumne ha de ser capaç d'abordar problemes reals i proposar simplificacions a aquests, dins del
camp de la resistència de materials

 

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

Objectius

L'alumne ha de ser capaç de calcular una estructura i decidir el tipus de vinculacions que millor
s'adapten al sistema constructiu que dissenya

 

Competències transversals de la titulació

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

Objectius

L'alumne ha de ser capaç d'interpretar les dades dels problemes i els seus resultats
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Capacitat d'anàlisi i síntesi.

Objectius

L'alumne ha de ser capaç d'organitzar els resultats dels càlculs i de triar, d'entre ells, els rellevants

 

Capacitat de resolució de problemes i elaboració i defensa d'arguments dins la seva àrea d'estudis.

Objectius

L'alumne ha d'aprendre a plantejar i decidir l'ordre a seguir pera resoldre els problemes i casos reals

Continguts fonamentals de l'assignatura

ESTRUCTURES

* Càlcul d'estructures reticulades
   - Mètode analític
   - Mètode Cross
   - Mètode Matricial (càlcul de primer i segon ordre)

CONSTRUCCIONS INDUSTRIALS
* Sector construcció. Legislació. Agents, Normativa.
* Estudi del terreny. Geotècnia. Moviments de terres i replanteig.
* Materials bàsics. Formigó armat.
* Sistemes de fonamentació i murs.
* Sistemes estructurals.
* Prefabricació
* Cobertes, façanes i tancaments.
* Paviments.
* Control de qualitat.
* Treballs d'urbanització.

Eixos metodològics de l'assignatura

Primer parcial: Estructures

 

Segon parcial: Construccions industrials

 

Pla de desenvolupament de l'assignatura

Consulteu normativa de l'assignatura al campus virtual.

Sistema d'avaluació

Examens: 60% (2 parcials 30%)

Casos pràctics: 40% (Informe pràctiques y exercicis de classe)
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NOTA ASIGNATURA (NA):

NE: Nota Estructures

NC: Nota Construccions industrials

Si NE>=3 i NC>=3                                                              NA = 0,5·NE+0,5·NC

Si NE<3 o NC<3                                                                  NA = Min[(0,5·NE+0,5·NC) ; (3)]

Bibliografia i recursos d'informació

* Cálculo Matricial de estructuras en 1er y 2do orden. Ramón Argüelles Álvarez

* Cálculo de estructuras. E.T.S.I.M. MADRID. Ramón Argüelles Álvarez

* Estructruas arquitectónicas e industriales, su cálculo. Enrique Nieto. ED. TEBAR.

* Teoría y cálculo sobre estructuras resistentes de prismas rectos. Santiago Rico Fernando.  BELLISCO

* Curso de especialización en diseño de Naves Industriales. Análisis Matricial de estructuras de barras. José M.
Iglesias.

* Hormigón Armado.Jimenez Montoya.

* Arte de proyectar en Arquitectura.Neufert.

* Tecnologia de la construcción. G. Baud

* Estructura Metálica. Altos Hornos de Vizcaya

* Prefabricación de edificios y naves industriales.Monografias INTEMAC

* EHE. Instrucción de hormigón.

* Código técnico de la edificación (CTE).

* NTE. Normas tecnológicas de la edificación

* Pliego general de carreteras PG4.

* Altres. Informació de biblioteques i col · legis professionals
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