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Resum 

L’objecte principal del present projecte és analitzar la situació actual de la docència de Teoria 

d’Estructures en la titulació d’Enginyer Industrial, per a determinar-ne la compatibilitat amb les 

directrius del nou EEES i proposar per a l’assignatura les pertinents millores metodològiques, de 

contingut o d’avaluació. 

És per això que s’ha cregut convenient elaborar de nou la guia docent de l’assignatura com a 

element vertebrador de la mateixa. 

La guia docent de l’assignatura és l’element clau per a conèixer el plantejament del procés 

d’ensenyament – aprenentatge, i té com a objectius: 

- Ser un document d’informació pública, de referència per als estudiants i la comunitat 

nacional i internacional. 

- Permetre a l’estudiant conèixer, a priori, en què consisteix l’assignatura i explicitar els 

compromisos de la universitat en desenvolupar l’assignatura. 

- És una de les evidències utilitzades en el procés d’avaluació o acreditació dels 

programes. 

- Facilita que el professorat que s’inicia amb la docència d’una assignatura tingui un marc 

de referència explícit i definit. 

Aquesta guia docent ha estat elaborada d’acord amb els criteris exposats en el document “La 

guia docent: qüestions importants que cal tenir en compte” [UPC – Institut de Ciències de 

l’Educació,2007]. 
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A.1 GUIA DOCENT 

A.1.1.  Informació general 

Nom de l’assignatura:  TEORIA D’ESTRUCTURES 

Centre:   ETSEIB 

Departament:   737- Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria 

Curs:    2008-2009 

Titulació:   Enginyer Industrial 

Crèdits ECTS:  2.40    Idiomes: Català 

(Actualment TE té assignada 3 crèdits, corresponents a 30 hores de classe lectiva, mentre que 

els 2.40 ECTS proposats corresponen a 60hores de d’aprenentatge planificat, 30 hores a classe 

(en 15 sessions de 2h cadascuna) i 30 hores més de treball personal de l’estudiant fora de 

classe).  

A.1.2.  Professorat 

Responsable: Frederic Marimon 

Altres: Joan Bisbal, Miquel Ferrer,... 

A.1.3.  Horari d’atenció 

A definir pel professorat. 
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A.1.4.  Objectius generals de l’assignatura 

Quant a coneixements: 

1.- L’assignatura pretén proporcionar a l’estudiant els coneixements necessaris en arquitectura 

industrial, i especialment sobre el disseny i càlcul estructural dins l'àmbit de l'edificació en 

general. El temari tracta les matèries d'acord amb les competències que li dóna a l'enginyer 

industrial la legislació vigent. 

Quant a aptituds i actituds: 

1.- Ser capaç de plantejar i afrontar amb seguretat l’anàlisi de sistemes estructurals tant 

isostàtics com hiperestàtics. 

2.- Adoptar una actitud crítica davant els resultats obtinguts per a discriminar la seva validesa. 

A.1.5.  Competències de la titulació a les quals contribueix 

l’assignatura 

A.1.5.1.  Competències específiques 

L’assignatura contribuirà a donar a l’estudiant competències específiques referents a: 

1- Disseny i construcció de plantes industrials.. 

2- Construcció i arquitectura industrial. 

3- Càlcul i disseny d’estructures 

A.1.5.2.  Competències genèriques o transversals 

L’assignatura ha de contribuir en la formació de les competències genèriques (o transversals), 

que són descrites a continuació segons la nomenclatura del projecte Tuning 

(http://www.unideusto.org/tuning), el qual classifica les competències genèriques segons la seva 

naturalesa en 3 grups: instrumentals, personals i sistèmiques.  

 

 

http://www.unideusto.org/tuning
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- Instrumentals: 

1- Capacitat d’organització i planificació  L’alumnat ha de saber organitzar el seu temps i 

planificar els lliuraments, es penalitzarà la no puntualitat en el lliurament de les activitats. 

2- Resolució de problemes  L’alumnat haurà de resoldre problemes relacionats amb el 

temari de l’assignatura. 

- Personals: 

3- Raonament crític  A totes les activitats que els alumnes han de realitzar se’ls demana una 

reflexió sobre els plantejaments utilitzats i els resultats obtinguts. 

En el càlcul d’estructures mitjançant programes informàtics pot haver-hi errors de “modelat” de 

l’estructura (tipus d’enllaços, rigidesa dels nusos,...) o de resolució del software, per això és molt 

important que l’alumne sàpiga determinar la validesa dels resultats obtinguts.   

- Sistèmiques: 

4- Aprenentatge autònom  La missió del professorat és proporcionar el coneixement inicial, 

però motivar que l’alumne sigui qui avanci en el seu coneixement,  per això les activitats 

planificades sovint requeriran un esforç per part dels alumnes quan a aprenentatge autònom. 

5- Capacitat d’autoavaluació  L’assignatura té programades una sèrie d’activitats 

d’avaluació, que no tenen perquè participar en la qualificació final de la mateixa, mitjançant les 

quals l’alumne ha de veure quins són els seus punts dèbils en l’assoliment dels objectius 

d’aprenentatge previstos. 
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A.1.6.  Descripció dels continguts 

A.1.6.1.  Tema I: Introducció al càlcul d’estructures isostàtiques i 

hiperestàtiques 
 
Dedicació de l’estudiant a  
l’aprenentatge: 4h 
 
PRESENCIALS 2 hores 
A. Classes teòriques:   1.5 hores 
B. Seminaris                    
C. Classes pràctiques:  0.5 hores  
(aula, laboratori, camp)  
D. Pràct. externes             
(en altres Inst. o empreses) 
E. Tutories                      
F. Sessions d’avaluació 
 
NO PRESENCIALS 2 hores 
A. Treball autònom: 2 hores 
B. Treball en grup 
 
 

 
TEMA 1 

INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL D’ESTRUCTURES. 
ESTRUCTURES ISOSTÀTIQUES I HIPERESTÀTIQUES. 

 
Descripció 

1.1.- Evolució de les estructures al llarg de la història 
1.2.- Enllaços estructurals: nusos i recolzaments 
1.3.- Sistemes estructurals bàsics 
1.4.-Triangulació de les estructures 
1.5.- Estructures articulades i de nusos rígids 
1.6.- Característiques de les estructures hiperestàtiques 
1.7.- La problemàtica de l’anàlisi d’estruc. hiperest. 
1.8.- Mètodes numèrics per a l’anàlisi d’estructures 
hiperestàtiques 
.1.9.- Normativa aplicable al càlcul d’estructures: Codi 
Tècnic de l’Edificació. 

Objectius específics 
Classificats en nivells de complexitat cognitiva (de menys a 
més) segons la taxonomia de B.S. Bloom. 
 
En finalitzar l’estudi d’aquest tema, per poder assolir els 
objectius generals l’estudiant/a ha de ser capaç de: 
 
Nivell 1: Adquisició de coneixement 

 Identificar la tipologia d’una estructura tan sols veient-la 
 Recordar les diverses metodologies d’anàlisi 

d’estructures hiperestàtiques.  Ser coneixedor de 
l’existència d’una normativa que regula aspectes del càlcul 
estructural, accions, estats límits últims, formigó estructural, 
acer en edificació,... 
Nivell 2: Comprensió Comprendre els diferents tipus 
d’enllaços i unions estructurals, sabent distingir el concepte 
d’enllaç i unió i quines incògnites (reaccions) i condicions de 
compatibilitat (deformacions) aporta cada enllaç o unió. 

 Explicar quines són les diferències entre les diferents 
tipologies  estructurals quant a comportament mecànic. 
Nivell 3-4: Aplicació 

 Possiblement el més important en l’era dels programes 
“que ho calculen tot” sigui saber aplicar les consideracions 
pertinents i utilitzar  les eines de càlcul adequades a cada 
tipologia estructural.  
 

 
Competències de la titulació a les 

quals contribueix l’assignatura 
 
C. Específiques 
1- Disseny i construcció de plantes 
industrials. 
2- Construcció i arquitectura 
industrial. 
3- Càlcul i disseny d’estructures. 
 
C. Genèriques 
1- Capacitat d’organització i 
planificació 
2- Resolució de problemes 
3- Raonament crític 
4- Aprenentatge autònom 
5- Capacitat d’autoavaluació 
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A.1.6.2.  Tema II: Anàlisi d’estructures hiperestàtiques indesplaçables 

 

 
Dedicació de l’estudiant a 

l’aprenentatge: 12h 
 
PRESENCIALS 6 hores 
 
A. Classes teòriques:   3 hores 
B. Seminaris                    
C. Classes pràctiques:  2 hores  
(aula, laboratori, camp)  
D. Pràct. externes             
(en altres Inst. o empreses) 
E. Tutories                      
F. Sessions d’avaluació: 1 hora 
(temps previst per a realització 
examen final) 
 
NO PRESENCIALS 6 hores 
 
A. Treball autònom: 6 hores 
B. Treball en grup 
 

 
TEMA 2 

ANÀLISI D’ESTRUCTURES HIPERESTÀTIQUES 
INDESPLAÇABLES (AMB EL MÈTODE DE CROSS) 

 
Descripció 

2.1- Introducció al mètode de Cross 
2.2- Concepte d’estructura indesplaçable 
2.3- Moments d’encastament perfecte (utilització de 
Teoremes de Mohr) 
2.4- Equilibri del nus rígid 
2.5- Rigidesa a flexió 
2.6- Coeficients de repartiment 
2.7- Coeficient de transmissió de moments 
2.8- Anàlisi d’estructures indesplaçables amb el mètode de 
Cross: 
        - Obtenció de diagrames d’esforç 
        - Determinació del gir dels nusos 
        - Deformada qualitativa de l’estructura  
 

Objectius específics 
Classificats en nivells de complexitat cognitiva (de menys a 
més) segons la taxonomia de B.S. Bloom. 
 
En finalitzar l’estudi d’aquest tema, per poder assolir els 
objectius generals l’estudiant/a ha de ser capaç de: 
 
Nivell 1: Adquisició de coneixements 

 Definir els conceptes de; moments d’encastament 
perfecte, nus rígid, rigidesa a flexió, coeficient de repartiment 
i transmissió de moments, reaccions hiperestàtiques. 
Nivell 2: Comprensió 

 Entendre la filosofia del mètode de Cross, i la seva base 
operativa (estat fonamental i paramètric). 

Demostrar que ha entès el funcionament mecànic d’una 
estructura hiperestàtica, quant a repartiment i transmissió de 
moments 
Nivell 3: Aplicació 

 Resoldre problemes d’anàlisi d’estructures 
hiperestàtiques indesplaçables mitjançant els coneixements 
adquirits i compresos de forma sòlida. Ha de poder 
determinar els diagrames d’esforços, girs dels nusos, fletxa 
de les barres així com la deformada qualitativa de 
l’estructura.  
 

 
Competències de la titulació a les 

quals contribueix l’assignatura 
 

C. Específiques 
1- Disseny i construcció de plantes 
industrials. 
2- Construcció i arquitectura 
industrial. 
3- Càlcul i disseny d’estructures. 
 
C. Genèriques 
1- Capacitat d’organització i 
planificació 
2- Resolució de problemes 
3- Raonament crític 
4- Aprenentatge autònom 
5- Capacitat d’autoavaluació 
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A.1.6.3.  Tema III: Anàlisi d’estructures hiperestàtiques desplaçables 
 

Dedicació de l’estudiant a 
l’aprenentatge: 8h 

 
PRESENCIALS 4 hores 
A. Classes teòriques:   1 hores 
B. Seminaris                    
C. Classes pràctiques:  2 hores  
(aula, laboratori, camp)  
D. Pràct. externes             
(en altres Inst. o empreses) 
E. Tutories                      
F. Sessions d’avaluació: 1 hora 
(temps previst per a realització 
examen final) 
 
NO PRESENCIALS 4 hores 
A. Treball autònom: 4 hores 
B. Treball en grup 
 
 

 
TEMA 3 

ANÀLISI D’ESTRUCTURES HIPERESTÀTIQUES 
DESPLAÇABLES (AMB EL MÈTODE DE CROSS 

 
Descripció 

3.1- Condicions i causes del desplaçament d’una estructura. 
3.2- Identificació de les estructures desplaçables. 
3.3- Grau de desplaçabilitat d’una estructura. 
3.4- Equació d’equilibri de l’estructura. 
3.5- Moments d’encastament locals. 
3.6- Etapa III mèt. de Cross. Estructura desplaçada sense 
gir dels nusos. 
3.7- Etapa IV mèt. de Cross. Estructura desplaçada i gir dels 
nusos. 
3.8- Determinació dels paràmetres incògnits α,β,γ,... . 
3.9- Anàlisi d’estructures desplaçables amb el mètode de 
Cross: 
         - Obtenció de diagrames d’esforç. 
         - Determinació del gir dels nusos. 
         - Desplaçament de l’estructura.  
         - Deformada qualitativa de l’estructura. 
3.10- Simplificació d’estructures simètriques. 
 

Objectius específics 
Classificats en nivells de complexitat cognitiva (de menys a 
més) segons la taxonomia de B.S. Bloom. 
 
En finalitzar l’estudi d’aquest tema, per poder assolir els 
objectius generals l’estudiant/a ha de ser capaç de: 
 
Nivell 1: Adquisició de coneixements 

 Definir els conceptes de: grau de desplaçabilitat d’una 
estructura i  moments d’encastament local. 
Nivell 2: Comprensió 

 Demostrar que ha entès el funcionament mecànic d’una 
estructura hiperestàtica desplaçable, quant a; motius del 
desplaçament de l’estructura, aparició dels moments 
d’encastament local, equilibri de tallants, .....  

 Comprendre els mecanismes de simplificació de les 
estructures simètriques. 
Nivell 3: Aplicació 

 Resoldre problemes d’anàlisi d’estructures 
hiperestàtiques desplaçables mitjançant els coneixements 
adquirits i compresos de forma sòlida. Ha de poder 
determinar els diagrames d’esforços, girs dels nusos i el seu 
desplaçament, així com la deformada qualitativa de 
l’estructura.  
 

 

Competències de la titulació a les 
quals contribueix l’assignatura 

 
C. Específiques 
1- Disseny i construcció de plantes 
industrials. 
2- Construcció i arquitectura 
industrial. 
3- Càlcul i disseny d’estructures. 
 
C. Genèriques 
1- Capacitat d’organització i 
planificació 
2- Resolució de problemes 
3- Raonament crític 
4- Aprenentatge autònom 
5- Capacitat d’autoavaluació 
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A.1.6.4.  Tema IV: Formigó Estructural 

(A DEFINIR, FORA DE L’ABAST DEL PROJECTE) 

 
Dedicació de l’estudiant a  
l’aprenentatge: 16h 
 
PRESENCIALS 8 hores 
A. Classes teòriques   
B. Seminaris                    
C. Classes pràctiques   
(aula, laboratori, camp)  
D. Pràct. externes             
(en altres Inst. o empreses) 
E. Tutories                      
F. Sessions d’avaluació 
 
NO PRESENCIALS 8 hores 
A. Treball autònom 
B. Treball en grup 
 
 

 
TEMA 4 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL 
 

Descripció 
 
4.1-... 
 

Objectius específics 
 
Classificats en nivells de complexitat cognitiva (de menys a 
més) segons la taxonomia de B.S. Bloom. 
 
En finalitzar l’estudi d’aquest tema, per poder assolir els 
objectius generals l’estudiant/a ha de ser capaç de: 
 
Nivell 1: Adquisició de coneixements 

 ... 
 
Nivell 2: Comprensió 

 ... 
 
Nivell 3: Aplicació 

 ... 

 
Competències de la titulació a les 
quals contribueix l’assignatura 
 
C. Específiques 
1- Disseny i construcció de plantes 
industrials. 
2- Construcció i arquitectura 
industrial. 
3- Càlcul i disseny d’estructures. 
 
C. Genèriques 
1- Capacitat d’organització i 
planificació 
2- Resolució de problemes 
3- Raonament crític 
4- Aprenentatge autònom 
5- Capacitat d’autoavaluació 
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A.1.6.5.  Tema V: Càlcul d’encavalcades  

 

 
Dedicació de l’estudiant a 

l’aprenentatge: 8h 
 
PRESENCIALS 4 hores 
A. Classes teòriques: 2 hores 
B. Seminaris                    
C. Classes pràctiques:  2 hores  
(aula, laboratori, camp)  
D. Pràct. externes             
(en altres Inst. o empreses) 
E. Tutories                      
F. Sessions d’avaluació 
 
NO PRESENCIALS 4 hores 
A. Treball autònom: 4 hores 
B. Treball en grup 
 

 
TEMA 5 

CÀLCUL D’ENCAVALCADES 
 

Descripció 
5.1- Introducció i principis bàsics. 
5.2- Condicions geomètriques i hipòtesis de treball. 
5.3- Les encavalcades en el disseny estructural. 
5.4- Tipus d’encavalcades. 
5.5- Mètodes de càlcul de les encavalcades. 
5.6- Mètode gràfic de Cremona. 
5.7- Estudi del vinclament de les barres comprimides. 
5.8- Dimensionat de barres sotmeses a esforç axial. 
5.9- Consideracions constructives. 
5.10- Càlcul d’encavalcades de naus industrials. 

Objectius específics 
Classificats en nivells de complexitat cognitiva (de menys a 
més) segons la taxonomia de B.S. Bloom. 
 
En finalitzar l’estudi d’aquest tema, per poder assolir els 
objectius generals l’estudiant/a ha de ser capaç de: 
 
Nivell 1: Adquisició de coneixements 
  Recordar  la classificació dels tipus d’encavalcades en 
funció de la seva forma o el seu creador. 
Nivell 2: Comprensió 

 Comprendre les hipòtesis bàsiques de treball de les 
estructures encavallades, que són el motiu que justifica el 
seu càlcul com estructura isostàtica. 

 Comprendre els seus avantatges i inconvenients 
respecte a la utilització de bigues d’ànima plena. 

 Comprendre la necessitat de disposar elements de 
rigidització en el pla transversal, com són Creus de St. 
Andrés. 
Nivell 3: Aplicació 

 Decidir en quins casos és més favorable la utilització 
d’una estructura encavallada enfront d’altres tipologies 
estructurals (forjat de formigó armat, bigues de perfil 
laminat,.,..) en base als seus avantatges i inconvenients 
compresos. 

 Resoldre problemes de càlcul d’aquest tipus d’estructures 
bé sigui mitjançant mètodes gràfics com el de Cremona o de 
numèrics com el dels nusos o el de les seccions. 

 Dimensionar les barres sotmeses a tracció i també a 
compressió aplicant el factor corrector de vinclament. 
 
 

 
 

Competències de la titulació a les 
quals contribueix l’assignatura 

 
C. Específiques 
1- Disseny i construcció de plantes 
industrials. 
2- Construcció i arquitectura 
industrial. 
3- Càlcul i disseny d’estructures. 
 
C. Genèriques 
1- Capacitat d’organització i 
planificació 
2- Resolució de problemes 
3- Raonament crític 
4- Aprenentatge autònom 
5- Capacitat d’autoavaluació 
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A.1.6.6.  Tema VI: Introducció al càlcul matricial d’estructures 

 

 
Dedicació de l’estudiant a  
l’aprenentatge: 12h 
 
PRESENCIALS 6 hores 
A. Classes teòriques:   3 hores 
B. Seminaris                    
C. Classes pràctiques:  3 hores  
(aula, laboratori, camp)  
D. Pràct. externes             
(en altres Inst. o empreses) 
E. Tutories                      
F. Sessions d’avaluació 
 
NO PRESENCIALS 6 hores 
A. Treball autònom: 6 hores 
B. Treball en grup 
 
 

 
TEMA 6 

INTRODUCCIÓ AL CÀLCUL MATRICIAL 
D’ESTRUCTURES 

 
Descripció 

6.1- Discretització de l’estructura 
6.2- Sistemes de coordenades locals i globals 
6.3- Concepte de rigidesa i flexibilitat 
6.4- Introducció al mètode de la rigidesa 
6.5- Hipòtesis bàsiques i relacions fonamentals. 
6.6- Obtenció directa dels coeficients de rigidesa 
6.7- Vector de forces elàstiques generalitzades 
6.8- L’element barra en un pòrtic tridimensional 
6.9- Procediment operatiu: Principi de superposició 
6.10- Exemple d’anàlisi d’una biga continua (mètode de la 
rigidesa) 
6.11- Transformació de coordenades. Matriu rotacional 
6.12- Exemple d’anàlisi d’un pòrtic (mètode de la rigidesa) 
6.13- Mètode matricial VS Mètode de Cross 
 

Objectius específics 
Classificats en nivells de complexitat cognitiva (de menys a 
més) segons la taxonomia de B.S. Bloom. 
 
En finalitzar l’estudi d’aquest tema, per poder assolir els 
objectius generals l’estudiant/a ha de ser capaç de: 
 
Nivell 2: Comprensió 

 Explicar el concepte de rigidesa i flexibilitat, així com el 
significat físic dels diversos valors de rigidesa de les barres i 
la seva deducció a partir de les constants elàstiques de les 
barres amb E, I constants. 

Interpretar com cal discretitzar les estructures i 
comprendre la diferència entre els sistemes locals i globals 
de coordenades així com la utilitat de les matrius de 
transformació.  

 Saber deduir el vector de càrregues equivalents en els 
nodes. Entendre la indeterminació del sistema global de 
l’estructura, la funció de les condicions d’enllaç i la 
singularitat del sistema reduït de l’estructura gràcies a dits 
enllaços. 
 
Nivell 3: Aplicació 

 Resoldre  a mà exercicis de càlcul matricial, il·lustratius i 
simples mitjançant el mètode de la rigidesa, entenent 
sempre cada pas que es realitza per així ser capaç 
d’implementar en un programa informàtic problemes reals 
més complexes. 

 
Competències de la titulació a les 
quals contribueix l’assignatura 
 
C. Específiques 
1- Disseny i construcció de plantes 
industrials. 
2- Construcció i arquitectura 
industrial. 
3- Càlcul i disseny d’estructures. 
 
C. Genèriques 
1- Capacitat d’organització i 
planificació 
2- Resolució de problemes 
3- Raonament crític 
4- Aprenentatge autònom 
5- Capacitat d’autoavaluació 
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A.1.7.  Planificació d’activitats 

A.1.7.1.  Planificació activitats Tema I 

Dedicació Total: 0.25 hores Activitat 1.1: 
IDENTIFICACIÓ TIPOLOGIES 
ESTRUCTURALS Pres.: 0.25 h No Pres.: 0 h 

Mètode d’ensenyament: 

Estudi de Casos  

Descripció: 
 Aquesta activitat es basa en la identificació de les tipologies estructurals (definició de material, forma de 
treball, triangulació o no, determinació estàtica,...) de les imatges que el professor mostra als alumnes. 
Es realitza a la classe i es fonamenta la participació de tots els alumnes. 
Material:  
L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
Lliurament:  
No té cap lliurament associat. 
Objectius específics:  
Nivell 1: Adquisició de coneixements 
Identificar la tipologia d’una estructura tan sols veient-la. 
Qualificació:  
Aquesta activitat no té com a finalitat qualificar l’estudiant. 

 

Dedicació Total: 0.25 hores 
Activitat 1.2: 
DIARAMA DE MOMENTS 
FLECTORS I DEFORMADA EN 
PÒRTIC HIPERESTÀTIC Pres.: 0.25 h No Pres.: 0 h 

Mètode d’ensenyament: 

Estudi de Casos  

Descripció:  
Aquesta activitat es basa en demanar als alumnes que intentin dibuixar de forma qualitativa el diagrama 
de moments flectors d’un pòrtic de nau industrial a 2 aigües, en 3 supòsits, el primer amb nusos 
totalment rígids i encastaments els fonaments, el segon amb nusos totalment rígids i articulacions als 
fonaments, i el tercer introduint també una articulació en el nus de carener.  
Es realitza a la classe i es fonamenta la participació de tots els alumnes, que han d’intentar plantejar el 
problema de forma individual, per després sortir algun d’ells a la pissarra a intentar dibuixar el DMF 
aproximat.  
Material:  
L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
Lliurament:  
No té cap lliurament associat. 
Objectius específics:  
Nivell 1: Adquisició de coneixements 
Identificar la tipologia d’una estructura tan sols veient-la. 
Qualificació:  
Aquesta activitat no té com a finalitat qualificar l’estudiant. 
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Dedicació Total: 2 hores Activitat 1.3: 

TEST D’AVALUACIÓ DELS 

OBJECTIUS D’APRENENTATGE 

DEL TEMA 1 
Pres.: 0 h No Pres.: 2 h 

Mètode d’ensenyament: 

------------------------------ 

Descripció:  
Es tracta d’un test d’avaluació rellevant en la qualificació final de l'assignatura, on l’alumne ha de posar 
de manifest que ha assolit els objectius d’aprenentatge del tema 1.  
El temps de dedicació indicat, de 2 hores, inclou 1‘5 hores d’estudi aconsellat prèvies a la realització del 
test. 
Material:  
El test es disposarà a l’Atenea, i l’alumne el podrà fer 1 sola vegada amb un temps màxim limitat de 30 
minuts.  
Lliurament:  
El test s’ha de realitzar abans de finalitzar la 2na setmana. 
Objectius específics:  
El seu resultat ha de servir a l’alumne i al professorat com a indicador del nivell d’assoliment dels  
objectius específics d’aprenentatge del tema 1, i per tant actuar a temps en cas de necessitar reforçar 
alguns conceptes.             
Qualificació:  
10% de la nota final  

 



Pàg. 18  Annex A. Guia docent de l’assignatura 

A.1.7.2.  Planificació activitats Tema II 

 

Dedicació Total: 2 hores Activitat 2.1: 
ANÀLISI D’UNA 
ESTRUCTURA HIPEREST. 
INDESPLAÇABLE  
(BIGA CONTINUA) 

Pres.: 2 h No Pres.: 0 h 

Mètode d’ensenyament: 
Resolució d’exercicis i 
problemes 

 
Descripció: 
 Es tracta de l’anàlisi d’una estructura hiperestàtica indesplaçable, en aquest cas una biga continua, on 
cal aplicar les dues fases de l’estat fonamental del mètode de Cross (repartiment i transmissió) . La 
resolució del problema es realitza a classe amb la guia del professor, que descriu i justifica 
detalladament cada pas de la resolució. 
Material:  
L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
Lliurament: 
Aquesta activitat no té cap lliurament associat. 
Objectius específics:  
Nivell 2: Comprensió 
Demostrar que ha entès el funcionament mecànic bàsic d’una estructura hiperestàtica, quant a 
repartiment i transmissió de moments. 
Qualificació:  
Aquesta activitat no té com a finalitat qualificar l’estudiant. 

 

 

Dedicació Total: 3 hores Activitat 2.2: 
ANÀLISI D’UNA EST. HIPEREST. 
INDESP. (PÒRTIC 1 PLANTA) Pres.: 0 h No Pres.: 3 h 

Mètode d’ensenyament: 
Resolució 
d’exercicis i 
problemes 

Descripció:  
Es tracta de consolidar els coneixements adquirits al tema 2 i posar-los en pràctica amb  l’anàlisi d’una 
estructura hiperestàtica indesplaçable (mitjançant el Mètode de Cross), en aquesta ocasió un pòrtic 
simple d’1 planta sotmès a càrrega descentrada i amb topalls evitant-ne el desplaçament. L’activitat l’ha 
de realitzar l’alumne de forma individual. 
Material:  
L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
Lliurament:  
Setmana 5 
Objectius específics:  
Nivell 3: Aplicació 
Resoldre problemes d’anàlisi d’estructures hiperestàtiques indesplaçables mitjançant els coneixements 
adquirits i compresos de forma sòlida. Ha de poder determinar els diagrames d’esforços, girs dels nusos, 
fletxa de les barres així com la deformada qualitativa de l’estructura. 
Qualificació:  
5% de la nota final. 
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Dedicació Total: 3 hores 
Activitat 2.3: 
TEST D’AVALUACIÓ DELS 
OBJECTIUS D’APRENENTATGE 
DEL TEMA 2 Pres.: 0 h No pres.: 3 h 

Mètode d’ensenyament: 
----------------------------------- 

 
Descripció:  
Es tracta d’un test d’avaluació rellevant en la qualificació final de l’assignatura, on l’alumne ha de posar 
de manifest que ha assolit els objectius d’aprenentatge del tema 2. 
El temps de dedicació indicat, de 3 hores, inclou 2 hores d’estudi aconsellat prèvies a la realització del 
test. 
Material:  
El test es disposarà a l’Atenea, i l’alumne el podrà fer 1 sola vegada amb un temps màxim limitat de 60 
minuts. 
Lliurament:  
El test s’ha de realitzar abans de finalitzar la 6 setmana. 
Objectius específics:  
El seu resultat ha de servir a l’alumne i al professorat com a indicador del nivell d’assoliment dels 
objectius específics d’aprenentatge del tema 2, i per tant actuar a temps en cas de necessitar reforçar 
alguns conceptes.             
Qualificació:  
10% de la nota final 
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A.1.7.3.  Planificació activitats Tema III 

 

Dedicació Total: 0.25 hores Activitat 3.1: 
DETERMINACIÓ 
DESPLAÇABILITAT 
ESTRUCTURES 

Presencial: 0.25 
h No Pres.: 0 h 

 
Mètode d’ensenyament: 

Estudi de Casos  

 
Descripció:  
En aquesta activitat els estudiants han de raonar quines de les estructures mostrades són desplaçables, 
i quines no. Es realitza a la classe i es fonamenta la participació de tots els alumnes. 
Material:  
L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
Lliurament:  
No té cap lliurament associat. 
Objectius específics:  
Nivell 2: Comprensió 
Demostrar que ha entès el funcionament mecànic d’una estructura hiperestàtica desplaçable, quant a; 
motius del desplaçament de l’estructura. 
Qualificació:  
Aquesta activitat no té com a finalitat qualificar l’estudiant. 
 

 

Dedicació Total: 1.75 hores 
Activitat 3.2: 
ANÀLISI D’UNA 
ESTRUCTURA HIPEREST. 
DESPLAÇABLE  
(PÒRTIC SIMPLE) 

Pres.: 1.75 h No Pres.: 0 h 

 
Mètode d’ensenyament: 
Resolució 
d’exercicis i 
problemes 

 

Descripció:  
Es tracta de l’anàlisi d’una estructura hiperestàtica desplaçable (mitjançant el mètode de Cross), en 
aquest cas un pòrtic simple sotmès a càrrega descentrada. La resolució del problema es realitza a 
classe amb la guia del professor, que descriu i justifica detalladament cada pas de la resolució, fent 
especial èmfasi en l’estat paràmetric del mètode de Cross.  
Material:  
L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
Lliurament: Aquesta activitat no té cap lliurament associat. 
Objectius específics:  
Nivell 3: Aplicació 
Resoldre problemes d’anàlisi d’estructures hiperestàtiques desplaçables mitjançant els coneixements 
adquirits i compresos de forma sòlida. Ha de poder determinar els diagrames d’esforços, girs dels nusos 
i el seu desplaçament, fletxa de les barres, així com la deformada qualitativa de l’estructura. 
Qualificació:  
Aquesta activitat no té com a finalitat qualificar l’estudiant.  
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Dedicació Total: 2  hores Activitat 3.3: 
ANÀLISI D’UNA 
ESTRUCTURA HIPEREST. 
DESPLAÇABLE  Pres.: 0 h No Pres.: 2 h 

 
Mètode d’ensenyament: 
Resolució 
d’exercicis i 
problemes 

Descripció:  
Es tracta de l’anàlisi d’una estructura hiperestàtica desplaçable (mitjançant el mètode de Cross). 
L’activitat l’ha de realitzar l’alumne de forma individual. 
Material:  
L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
Lliurament:  
Setmana 7 
Objectius específics:  
Nivell 3: Aplicació 
Resoldre problemes d’anàlisi d’estructures hiperestàtiques desplaçables mitjançant els coneixements 
adquirits i compresos de forma sòlida. Ha de poder determinar els diagrames d’esforços, girs dels nusos 
i el seu desplaçament, fletxa de les barres, així com la deformada qualitativa de l’estructura. 
Qualificació:  
5% de la nota final. 

 

 

Dedicació Total: 2 hores 
Activitat 3.4: 
TEST D’AVALUACIÓ DELS 
OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE DELS 
TEMA 3 

Pres.: 0 h No Pres.: 2 h 

 
Mètode d’ensenyament: 
----------------------------------- 

Descripció:  
Es tracta d’un test d’avaluació rellevant en la qualificació final de l’assignatura, on l’alumne ha de posar 
de manifest que ha assolit els objectius d’aprenentatge del tema 3. 
El temps de dedicació indicat, de 2 hores, inclou 1 hora d’estudi aconsellat prèvies a la realització del 
test. 
Material:  
El test es disposarà a l’Atenea, i l’alumne el podrà fer 1 sola vegada amb un temps màxim limitat de 60 
minuts. 
Lliurament:  
El test s’ha de realitzar abans de finalitzar la 7 setmana. 
Objectius específics:  
El seu resultat ha de servir a l’alumne i al professorat com a indicador del nivell d’assoliment dels 
objectius específics d’aprenentatge de tema 3,  i per tant actuar a temps en cas de necessitar reforçar 
alguns conceptes.             
Qualificació:  
10% de la nota final 
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A.1.7.4.  Planificació activitats Tema IV 

A definir, fora de l’abast del present projecte. 

 

A.1.7.5.  Planificació activitats Tema V 

 

Dedicació Total: 1 hora 
Activitat 5.1: 
CÀLCUL DELS ESFORÇOS 
D’UNA ENCAVALLADA 
MITJANÇANT EL MÈTODE DE 
CREMONA 

Pres.: 1 h No pres: 0 h 

Mètode d’ensenyament: 
Resolució d’exercicis i 
problemes 

 
Descripció:  
Es tracta de la realització a classe d’un exemple de càlcul d’una estructura encavallada mitjançant el 
mètode gràfic de Cremona. L’activitat es realitza amb el suport del professor com a guia, el qual detalla 
punt a punt la resolució del problema. 
Material:  
L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
Lliurament:  
No té cap lliurament associat. 
Objectius específics:  
Nivell 3: Aplicació 
Resoldre problemes de càlcul d’aquest tipus d’estructures bé sigui mitjançant mètodes gràfics com el de 
Cremona o de numèrics com el dels nusos o el de les seccions. 
Qualificació:  
Aquesta activitat no té com a finalitat qualificar l’estudiant. 
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Dedicació Total: 1 hora Activitat 5.2: 
DIMENSIONAT DELS PERFILS  
D’UNA ENCAVALLADA DE 
COBERTA DE NAU  INDUSTRIAL Pres.: 1 h No pres.: 0 h 

Mètode d’ensenyament: 
Resolució d’exercicis i 
problemes 

Descripció:  
Es tracta de la realització a classe d’un exemple de dimensionat dels perfils d’una estructura encavallada 
de coberta de nau industrial calculada mitjançant el mètode de Cremona. L’activitat es realitza amb el 
suport del professor com a guia, el qual detalla punt a punt la resolució del problema. 
Material:  
L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
Lliurament: 
No té cap lliurament associat. 
Objectius específics:  
Nivell 3: Aplicació 
Resoldre problemes de càlcul d’aquest tipus d’estructures bé sigui mitjançant mètodes gràfics com el de 
Cremona o de numèrics com el dels nusos o el de les seccions. 
Dimensionar les barres sotmeses a tracció i també a compressió aplicant el factor corrector de 
vinclament. 
Qualificació:  
Aquesta activitat no té com a finalitat qualificar l’estudiant. 

 

 

Dedicació Total: 4 hores Activitat 5.3: 
CÀLCUL D’UNA COBERTA AMB 
EST. ENCAVALLADA. ANÀLISI 
ALTERNATIVES. Pres.: 0 h No pres.: 4 h 

Mètode d’ensenyament: 
Resolució 
d’exercicis i 
problemes 

Descripció:  
Es tracta de la realització de forma individual d’un exercici de càlcul d’una coberta, amb estructura 
encavallada, on a més a més els alumnes hauran de dimensionar els perfils de la mateixa. En finalitzar 
es podrà fer de forma opcional una anàlisi comparativa (tècnica i  econòmica) entre aquesta solució 
estructural i d’altres com una biga de formigó armat o un perfil d’acer laminat en calent. 
Material:  
L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
Lliurament:  
Setmana 13. 
Objectius específics:  
Nivell 3: Aplicació 
Decidir en quins casos és més favorable la utilització d’una estructura encavallada enfront d’altres 
tipologies estructurals (forjat de formigó armat, bigues de perfil laminat,.,..) en base als seus avantatges i 
inconvenients compresos. 
Resoldre problemes de càlcul d’aquest tipus d’estructures bé sigui mitjançant mètodes gràfics com el de 
Cremona o de numèrics com el dels nusos o el de les seccions. 
Dimensionar les barres sotmeses a tracció i també a compressió aplicant el factor corrector de 
vinclament. 
Qualificació: 
 5% de la nota final. 
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A.1.7.6.  Planificació activitats Tema VI 

 

Dedicació Total: 0.5 hores Activitat 6.1: 
DEDUCCIÓ DELS COEFICIENTS 
DE RIGIDESA A PARTIR DE LES 
CONSTANTS ELÀSTIQUES Pres.: 0.5 h No presen.: 0 

h 

Mètode d’ensenyament: 

Estudi de Casos  

Descripció: 
 En aquesta activitat els estudiants han de deduir els coeficients de rigidesa per a barres amb E, I 
constants a partir de les constants elàstiques. Es realitza a la classe i es fonamenta la participació de tots 
els alumnes. 
Material: 
 L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
Lliurament:  
No té cap lliurament associat. 
Objectius específics:  
Nivell 2: Comprensió 
Ser capaç d’explicar el concepte de rigidesa i flexibilitat, així com el significat físic dels  diversos valors de 
rigidesa de les barres i la seva deducció a partir de les constants elàstiques  de les barres amb E, I 
constants. 
Qualificació:  
Aquesta activitat no té com a finalitat qualificar l’estudiant. 

 

Dedicació Total: 1.25  hores 
Activitat 6.2: 
EXEMPLE DE RESOLUCIÓ 
D’UNA BIGA CONTINUA 
MITJANÇANT EL MÈTODE 
DE LA RIGIDESA 

Pres.: 1.25 h No Pres.: 0 h 

 
Mètode d’ensenyament: 
Resolució 
d’exercicis i 
problemes 

Descripció:  
Es tracta de la realització a classe d’un exemple de càlcul d’una biga continua mitjançant el mètode de la 
rigidesa. L’activitat es realitza amb el suport del professor com a guia, el qual detalla punt a punt la 
resolució del problema. 
Material:  
L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
Lliurament:  
Aquesta activitat no té cap lliurament associat. 
Objectius específics:  
       Nivell 3: Aplicació 
         Resoldre  a mà exercicis de càlcul matricial, il·lustratius i simples mitjançant el mètode de la 
rigidesa, entenent sempre cada pas que es realitza per així ser capaç d’implementar en un programa 
informàtic problemes reals més complexes. 
Qualificació:  
Aquesta activitat no té com a finalitat qualificar l’estudiant. 
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Dedicació Total: 1.25  hores 
Activitat 6.3: 
EXEMPLE DE RESOLUCIÓ 
D’UN PÒRTIC MITJANÇANT 
EL MÈTODE DE LA 
RIGIDESA 

Pres.: 1.25 h No Pres.: 0 h 

Mètode d’ensenyament: 
Resolució 
d’exercicis i 
problemes 

Descripció:  
Es tracta de la realització a classe d’un exemple de càlcul d’un pòrtic continua mitjançant el mètode de la 
rigidesa. L’activitat es realitza amb el suport del professor com a guia, el qual detalla punt a punt la 
resolució del problema. 
Material:  
L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
Lliurament:  
Aquesta activitat no té cap lliurament associat. 
Objectius específics:  
       Nivell 3: Aplicació 
         Resoldre  a mà exercicis de càlcul matricial, il·lustratius i simples mitjançant el mètode de la 
rigidesa, entenent sempre cada pas que es realitza per així ser capaç d’implementar en un programa 
informàtic problemes reals més complexes. 
Qualificació:  
Aquesta activitat no té com a finalitat qualificar l’estudiant. 

 

 

Dedicació Total: 3  hores 
Activitat 6.4: 
CÀLCUL D’UN PÒRTIC 
SIMPLE MITJANÇANT EL 
MÈTODE MATRICIAL DE LA 
RIGIDESA 

Pres.: 0 h No Pres.: 3 h 

Mètode d’ensenyament: 
Resolució 
d’exercicis i 
problemes 

Descripció:  
Es tracta del càlcul d’una estructura simple usant el mètode matricial de la rigidesa. L’activitat l’ha de 
realitzar l’alumne de forma individual. 
Material:  
L’activitat es proposa al Campus Atenea. 
Lliurament:  
Setmana 14 
Objectius específics:  
       Nivell 3: Aplicació 
         Resoldre  a mà exercicis de càlcul matricial, il·lustratius i simples mitjançant el mètode de la 
rigidesa, entenent sempre cada pas que es realitza per així ser capaç d’implementar en un programa 
informàtic problemes reals més complexes. 
Qualificació:  
5% de la nota final.  
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Dedicació Total: 3 hores 
Activitat 6.5: 
TEST D’AVALUACIÓ DELS 
OBJECTIUS 
D’APRENENTATGE DELS 
TEMES 5-6 

Pres.: 0 h No Pres.: 3 h 

Mètode d’ensenyament: 
----------------------------------- 

 

Descripció:  
Es tracta d’un test d’avaluació rellevant en la qualificació final de l’assignatura, on l’alumne ha de posar 
de manifest que ha assolit els objectius d’aprenentatge dels temes 5 i 6. 
El temps de dedicació indicat, de 3 hores, inclou 2 hores d’estudi aconsellat prèvies a la realització del 
test. 
Material: 
El test es disposarà a l’Atenea, i l’alumne el podrà fer 1 sola vegada amb un temps màxim limitat de 60 
minuts. 
Lliurament:  
El test s’ha de realitzar abans de finalitzar la 15 setmana. 
Objectius específics:  
El seu resultat ha de servir a l’alumne i al professorat com a indicador del nivell d’assoliment dels 
objectius específics d’aprenentatge dels temes 5  i 6,  i per tant actuar a temps en cas de necessitar 
reforçar alguns conceptes.             
Qualificació:  
5% de la nota final 
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A.1.8.  Sistema de qualificació 

L’avaluació podrà ser mitjançant 2 vies: 

Avaluació continuada de l’alumne, amb realització de treballs, testos.... 

Avaluació mitjançant un únic examen final per valor del 100%. 

No obstant, es recomana a l’alumne optar per l’avaluació continuada, ja que amb el treball 

personal constant es garanteix un millor nivell d’aprenentatge, un èxit acadèmic major i encara 

més important, una major capacitació professional. 

Opció d’avaluació continuada: 

Per a l’avaluació continuada es proposaran les següents activitats de qualificació: 

Treballs de curs: 25% de la nota a repartir en 5 activitats: 

Tema II – Anàlisi d’una est. hiperestàtica indesp. mitjançant Mèt. de Cross. 

Tema III – Anàlisi d’una estruct. hiperestàtica desp. mitjançant Mèt. de Cross. 

Tema IV – Activitat relacionada amb el formigó estructural 

Tema V– Càlcul i dimensionat d’una encavalcada d’una nau industrial. 

Tema VI – Càlcul d’un pòrtic mitjançant el mètode matricial de la rigidesa. 

Testos realitzats en finalitzar cada unitat: 25% de la nota a repartir en 5 testos: 

Test 1 – Contingut tema I.  

Test 2 – Contingut tema II. 

Test 3 – Contingut tema III. 

Test 4– Contingut tema IV. 

Test 5 – Contingut temes V i VI. 

Examen final: 50 % restant de la nota. 
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A.1.9.  Normes de realització de les proves 

Testos avaluació continuada 

Per als testos s’indicarà l’hora i el moment exactes en que els alumnes s’hauran de connectar al 

Campus Digital amb el seu nom d’usuari per realitzar aquests testos. 

Es faran permutacions i canvis de preguntes per tal d’evitar que els exàmens es facin de forma 

“cooperativa”.  

Es podrà consultar tot el material que es desitgi durant la realització dels testos. 

Examen final 

L’examen final es farà de forma individual el dia marcat per ordenació d’estudis, i no es podrà 

consultar cap tipus de documentació. 

A.1.10.   Capacitats prèvies 

Mecànica fonamental, mecànica, mecànica dels medis continus, elasticitat i resistència de 

materials. 

A.1.11.   Requisits 

A definir pel professorat. 

A.1.12.   Metodologies docents 

L’organització del curs està enfocada de tal manera que l’alumne sigui el motor del seu propi 

aprenentatge, obtenint per ell mateix el coneixement sobre la mecànica d’estructures. 

Això s’aconsegueix presentant els continguts del temaris al revés de com l’alumne està 

acostumat, presentant primer el comportament real de les estructures, i posteriorment passant a 

exposar els conceptes i la mecànica de la resolució dels problemes. 

Les classes han de permetre en la mesura del possible la interacció entre professor i alumnat, el 

qual ha de participar activament en totes les activitats plantejades per fer a classe. 
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A.1.13.   Bibliografia 

A.1.13.1.  Bàsica 

[1] FORNONS, J.Mª “El método de los elementos finitos en la ingeniería de estructuras”. 

Editorial Marcombo. UPB Barcelona (1982). 

[2] FORNONS, J.Mª “Teoría de las estructuras” Tomo I. ETSEIB – CPDA. Barcelona (1990). 

[3] FORNONS, J.Mª “Introducción al cálculo de las estructuras de hormigón armado” ETSEIB – 

CPDA. Barcelona (1999). 

A.1.13.2.  Complementària 

[1] CUDÓS, V. “Cálculo de estructuras de acero” Editorial Blume. Madrid (1978). 

[2] ARGÜELLES, R. “La estructura metálica hoy” Editorial Bellisco. Madrid (1978). 

[3] JIMÉNEZ, P., GARCIA, A., MORÁN, F. “Hormigón armado” Editorial Gustavo Gili 14ª 

Edición. 

[4] PAEZ, A. “El hormigón armado” Editorial Reverté. Barcelona (1986). 

A.1.13.3.  Altres recursos 

Material Audiovisual 

[1] Diapositives sobre el curs de teoria d’estructures. ETSEIB. Barcelona (2008). 

Material Informàtic 

Programari per ordinador (disponible al Campus Digital ETSEIB) 

[1] ESTRUWIN “Programa”. ETSEIB. Barcelona (2000). 2 Disquets 1.44 MB 

[2] ESTRUWIN “Manual del usuario”. ETSEIB. Barcelona (2000). 1 Dis. 1.44 MB 

Normativa 

[1] Nacional; Codi Tècnic de l’Edificació, NBE AE88, Formigó estructural EHE, Estructura 

metàl·lica EA95. [2] Europea; AENOR-UNE Eurocódigo 1,2,3,4 i 9. 
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