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PROFESSORAT

Professorat responsable: JOSE GOMEZ SERRANO
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IGNACIO COSTALES CALVO - 1
JOSE GOMEZ SERRANO - 1

Segon quadrimestre:
IGNACIO COSTALES CALVO
JOSE GOMEZ SERRANO

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
ET8G. Capacitat per concebre, calcular, dissenyar, integrar en edificis i conjunts urbans i executar sistemes de tancament, coberta i
altra obra gruixuda (T).
ET2G. Aptitud per aplicar les normes tècniques i constructives.

Genèriques:
CE8. Comprensión de los problemas de la concepción estructural, de construcción y de ingeniería vinculados con los proyectos de
edificios.
CE1. Aptitud para crear proyectos arquitectónicos que satisfagan a la vez las exigéncias estéticas y técnicas

METODOLOGIES DOCENTS

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Analitzar una estructura de grans llums.
Avaluar les capacitats de tots els elements que componen l'estructura.
Analitzar els esforços d'un arc.
Disseny i càlcul en acer, formigó armat i postesat.
Conèixer eines i processos per aplicar criteris de sostenibilitat al disseny estructural.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores aprenentatge autònom 42,0 56.00

Hores grup mitjà 16,5 22.00

Hores grup gran 16,5 22.00

Dedicació total: 75 h
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CONTINGUTS

Temari

Descripció:
Estructures singulars

Objectius específics:
A1 Triar una estructura de grans llums.
A2 Citar informació descriptiva sobre aquesta estructura, indicant les fonts.
A3 Reconèixer i localitzar els elements estructurals que componen l'estructura de referència.
A4 Examinar els diferents elements que componen una estructura de grans llums, indicant la seva funció.
A5 Classificar les unions entre els elements avaluant la seva capacitat d'unió.
A6 Interpretar els arriostraments generals de l'estructura valorant la traslacionalitat global.
A7 Calcular les longituds de vinclament dels pilars en funció de la traslacionalitat global de l'estructura.
A8 Definir les accions a les quals està sotmesa l'estructura, segons la seva localització.
B9 Calcular el dimensionat previ dels elements segons les sol·licitacions rebudes.
B10 Calcular els pòrtics definits amb un programa 2d de càlcul matricial de barres.
A11 Avaluar els diagrames obtinguts per interpretar la seva correcció.
B12 Calcular les capacitats de les seccions metàl·liques, en unes condicions donades.
B13 Comparar la capacitat de cada element amb els esforços obtinguts per a aquesta secció.
B14 Calcular els elements per a complir resistències.
B15 Interpretar una unió soldada sobre la base dels esforços suportats.
B16 Calcular les soldadures d'una unió tipus, sobre la base dels esforços obtinguts.
A17 Jutjar i debatre la solució estructural del treball del curs d'una manera individual.
C18 Triar una estructura formada per un arc de pedra.
C19 Citar informació descriptiva sobre l'arc de pedra, indicant les fonts.
C20 Reconèixer i localitzar els elements estructurals que componen l'arc de pedra.
C21 Definir les accions a les quals està sotmès l'arc de pedra.
C22 Càlcul vectorial de l'arc de pedra.
P1 Prova 1
P2 Prova 2
M1 Maquetació del treball

F1 Formigó postesat.

Dedicació: 33h
Grup gran/Teoria: 16h 30m
Grup mitjà/Pràctiques: 16h 30m

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

El sistema d'avaluació consistirà en:
1 Treball que representarà el 50% de la nota final
1 Examen final que representarà el 50% de la nota final
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