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Informació general de l'assignatura

Denominació ANALISI ESTRUCTURAL MECANIC

Codi 14535

Semestre d'impartició 1

Caràcter Optativa

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 3

Crèdits pràctics 3

Horari de tutoria/lloc Despatx 0.07, edifici CREA 
Dilluns de 12:00 a 13:00 
Dimecres de 17:00 a 18:00

Departament/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Distribució càrrega
docent entre la classe
presencial i el treball
autònom de l'estudiant

Presencial: 40 % 
Treball autònom: 60 %

Modalitat Presencial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català

Grau/Màster Màster en Enginyeria Industrial

Horari de tutoria/lloc Despatx 0.07, edifici CREA 
Dilluns de 12:00 a 13:00 
Dimecres de 17:00 a 18:00

Adreça electrònica
professor/a (s/es)

jroca@diei.udl.cat

2014-15

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


Joan Roca Enrich

Informació complementària de l'assignatura

Els principals coneixements previs necessaris per al correcte seguiment de l’assignatura són:

 

- Fonaments matemàtics per l’enginyeria

- Fonaments d’informàtica

- Esquematització i representació gràfica de sistemes de sòlids

- Cinemàtica i dinàmica del sòlid rígid amb moviment en el pla

- Anàlisi cinemàtica i dinàmica de mecanismes amb moviment en el pla

- Fonaments de ciència dels materials

- Fonaments d’enginyeria elèctrica

- Fonaments de mecànica de fluids

Objectius acadèmics de l'assignatura

- Entendre l’estructura funcional d’una màquina

- Saber plantejar els estudis bàsics de dinàmica d’una màquina simple

- Adquirir els coneixements bàsics dels diferents tipus de materials utilitzats en la construcció mecànica

- Assolir la capacitat suficient per seleccionar els criteris de disseny estructural més adequats per a cada peça
d’un conjunt mecànic.

- Conèixer els diferents sistemes i processos de fabricació de peces, especialment les metàl·liques, degut

a la seva gran importància dins el món industrial

Competències

Competencias Básicas:
CB6. Tener conocimientos adecuados de los aspectos científicos y tecnológicos de: métodos
matemáticos, analíticos y numéricos en la ingeniería, ingeniería eléctrica, ingeniería energética,
ingeniería química, ingeniería mecánica, mecánica de medios continuos, electrónica industrial,
automática, fabricación, materiales, métodos cuantitativos de gestión, informática industrial,
urbanismo, infraestructuras, etc.

Competencias Generales EPS:
CG1. Capacidad de resolución de problemas y elaboración y defensa de argumentos dentro de su
área de estudios.

Competencias Específicas según Orden CIN/311/2009, de 9 de febrero:
CE2. Conocimiento y capacidad para proyectar, calcular y diseñar sistemas integrados de
fabricación.
CE3. Capacidad para el diseño y ensayo de máquinas.
CE11. Conocimientos y capacidades para el cálculo y diseño de estructuras.
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Continguts fonamentals de l'assignatura

1. DINÀMICA DE MÀQUINES AMB UN GRAU DE LLIBERTAT

2. MATERIALS EN ENGINYERIA MECÀNICA

3. RESISTÈNCIA DE MATERIALS

4. ELEMENTS DE MÀQUINES

5. PROCESSOS DE FABRICACIÓ MECÀNICA

Eixos metodològics de l'assignatura

Durant el transcurs de l’assignatura s’exposaran breument els conceptes bàsics de cada tema, i posteriorment es
platejaran problemes i casos d’estudi relacionats amb cada tema. Aquests problemes i estudis de casos els
completaran els estudiants com a treball autònom individual o en grups, i posteriorment s’exposaran i es
comentaran a classe amb la resta de companys.

Al principi del quadrimestre es plantejarà l’enunciat d’un treball d’estudi d’un conjunt mecànic que els alumnes
hauran de realitzar al llarg del curs en grups de 2 o 3 estudiants.

També es realitzaran diverses visites a laboratoris o tallers, de la universitat o d’empreses de Lleida. Es procurarà
que aquestes visites es puguin fer en els horaris habituals de les classes.

Sistema d'avaluació

Es duran a terme diverses activitats d’avaluació:

1a prova escrita individual a mig quadrimestre (setmana 9). S’avaluarà el temari exposat a classe i treballat
fins a la data de la 1a prova. La prova constarà d’una part de preguntes tipus test multiresposta i d’una part
de preguntes a desenvolupar.
Avaluació dels problemes i estudis de casos plantejats a classe i realitzats individualment o en grup
Treball d’estudi d’un conjunt mecànic, que es realitzarà en grup i es lliurarà a final de quadrimestre en data a
concretar. S’avaluarà el resultat final del treball i també el progrés al llarg del quadrimestre
2a prova escrita a final de quadrimestre (setmana 17 o 18), de la que s’ha d’assolir una nota mínima de 3
sobre 10 per superar l’assignatura. S’avaluarà, principalment, el temari exposat a classe i treballat entre les
dates de la 1a prova i la 2a prova. La prova constarà d’una part de preguntes tipus test multiresposta i d’una
part de preguntes a desenvolupar.
Recuperació de la 2a prova escrita (setmana 20), amb la mateixa nota mínima requerida de 3 sobre 10 per
superar l’assignatura.

 

El pes assignat a cada activitat d’avaluació, sobre un total de 100, és el següent:

Activitat Pes

1a prova escrita 20

Problemes i estudi de casos 20

Treball en grup 30

2a prova escrita 30

Recuperació de la 2a prova escrita 30
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