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Resum 
Els estudis d'Enginyeria en Edificació es fonamenten, en bona part, en la 
comprensió dels esforços i sol·licitacions estructurals que reben els diferents 
elements constructius. L'estudi d'aquests esforços es pot fer amb diverses 
eines: des dels càlculs més senzills relacionats amb la física i la resistència 
dels materials fins a les simulacions d'elements finits que permeten una lectura 
completa de les situacions de càrrega en cada punt dels sistemes estructurals i 
en diferents estadis. 
Hi ha però una lectura intuïtiva que s'aconsegueix amb l'experiència i que es 
pot transmetre a l'estudiantat mitjançant diverses eines i recursos. En el cas del 
present projecte hem fet ús de dues tècniques que permeten visualitzar els 
fenòmens de les tensions i la seva distribució.  

• Per una part la "fotoelasticitat" com a eina instrumental i científica que 
provoca, mitjançant la incidència d'un feix de llum convenientment 
polaritzat, un procés de difracció de la llum en funció de la tensió soferta 
pel material. El mètode fotoelàstic permet visualitzar l'estat de tensió en 
peces sol·licitades a esforços alhora que exercita la intuïció. 

• Per altra part la gran deformabilitat de determinats materials (silicona 
emmotllada) que permeten veure las deformacions dels elements com a 
conseqüència del diferents estats tensionals. 

 
 
Paraules clau 
Fotoelasticitat, estructures, construcció 
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Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*) 
- Acompanyament a l’aprenentatge 
- Materials didàctics 
 
 
Àmbit de coneixement UPC 
Àmbit o matèria principal beneficiària del projecte 
- Arquitectura, Urbanisme i Edificació 
 
Destinataris 
Titulació: Enginyeria en Edificació 
 
Assignatures Troncals:  
Materials de construcció I (300 estudiants) (Codi 310008 OB) 
Mecànica (300 estudiants) (Codi 310002 OB) 
Materials de construcció II (300 estudiants) (Codi 310011 OB) 
Estructures I (300 estudiants) (Codi 310012 OB) 
Estructures II (300 estudiants) (Codi 310021 OB) 
Construcció III. Construcció d'estructures (300 estudiants) (Codi 310017 OB) 
Construcció IV. Patologia de la construcció (300 estudiants) (Codi 310022 OB) 
 
Assignatures Optatives:  
Processos d'alteració dels materials. Accions singulars en edificis existents I 
(30 estudiants) (Codi 310036 OP) 
Diagnosi d'elements estructurals. Accions singulars en edificis existents II (30 
estudiants) (Codi 310038 OP) 
 
Està previst que el material preparat estigui disponible en un espai virtual per a 
que el professorat de les dues assignatures optatives en faci ús durant aquest 
proper quadrimestre Primavera 2010-2011. Durant aquest quadrimestre també 
es farà la presentació dels documents al professorat de la resta d’assignatures 
per a que en siguin coneixedors de la seva existència i proposin, si ho creuen 
oportú nous continguts. 
 
 
Resultat 
En un principi es pretenia elaborar una col·lecció de materials audiovisuals sota 
el format vídeos (10/15 uts) en els quals es pogués comprendre, de manera 
prou intuïtiva, a partir dels principis de la difracció de llum i de la deformabilitat 
dels materials, el comportament de les estructures en l'edificació. Els vídeos, 
d'una durada aproximada de 5 minuts, havien de demostrar de manera gràfica i 
explícita allò que habitualment s’estudia de manera numèrica. 
 
Per tal de poder dur a terme els treballs s’han contractat en diferents etapes del 
projecte uns becaris que han donat suport a les tasques de producció dels 
continguts sota la direcció del responsable del Projecte i la col·laboració i 
supervisió de la resta de professorat implicat. Les tasques a realitzar per 
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cadascú  dels components del grup de treball es van establir en una reunió 
celebrada el 21 de setembre de 2009. 
 
Durant els dos primers mesos es van fer treballs de prova: es van estudiar 
alguns materials com el metacrilat, que es va mostrar no recomanable; la 
resina d’epoxi que sí donava bons resultats però que s’havia de preparar al 
laboratori; el poliestirè, que  també semblava adequat però que no es podia 
emmotllar i en conseqüència s’havia de tallar; i el policarbonat, amb les 
mateixes condicions i que va semblar, a la fi, el més apropiat. També es van 
definir, durant les primeres reunions les relacions deformació/sol·licitació per 
introduir el concepte de la intuïció i es van definir els tres esforços a estudiar, 
que haurien de ser: la compressió/tracció, la flexió i el tallant. En paral·lel es va 
fer una primera recerca d’experiències similars desenvolupades per altres 
institucions. 
 
Durant els mesos de gener i febrer es van realitzar les primeres gravacions 
amb peces  de superflex pintades amb color plata. També es feren proves amb 
materials rígids i flexibles i es van fer els primers experiments a compressió a 
partir de les maquetes. Així mateix es van grafiar els dibuixos en CAD per 
generar els documents explicatius dels diferents assaigs. 
 
Al mes de març es van gravar els primers vídeos amb pòrtics d’escuma 
sotmesos a empentes diverses, es van realitzar proves de “mans blanques” 
que sotmetien diverses peces a sol·licitacions diverses i es van comprovar les 
dificultats que comportava la gravació en quant a fons, llum, estabilitat dels 
sistemes de gravació i del suport de les peces, ubicació de les premses, 
tensions superficials no desitjades, etc. Donat aquest fet es va destinar i 
adequar un espai específic per a fer les gravacions al Laboratori de Materials 
de l’EPSEB.   
 
A partir de maig, i amb l’adquisició d’un equip informàtic i els programes 
adients, es van realitzar ja les diferents gravacions que seguien un guió o 
“script” prèviament definit i que semblava que podia ser repetible per a les 
diferents sol·licitacions a mostrar.  Durant els mesos de juny, juliol i setembre 
s’ha dut a terme la producció de 6 vídeos, d’una durada final de 10 minuts però 
que comporten més de dues hores de gravació cadascun i la conseqüent tasca 
de producció. Hores d’ara estan filmats els següents esforços: 
 

• Compressió simple 
• Compressió composta 
• Flexió simple 

 
En aquests moments, es pot considerar que el Projecte ha assolit el 80% dels 
seus objectius, però no ha estat possible incorporar encara els vídeos al 
repositori de documents docents disponibles a la Universitat i per tant no tenim 
resultats de l’acceptació dels continguts ni s’ha pogut realitzar el seguiment i 
avaluació dels resultats.  
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Avaluació del projecte 
 
De la sèrie de mesures previstes per avaluar el projecte, es van realitzar unes 
consultes prèvies dels primers productes editats a professorat del centre, que 
va considerar interessant i aplicable a les seves assignatures el contingut dels 
documents. 
 
Encara no s’han fet proves de descàrrega dels materials videogràfics i, en 
conseqüència no podem avaluar la seva agilitat o possibles disfuncions. A partir 
de finals de juny podrem avaluar la incidència en l’avaluació de l’estudiantat de 
manera que es pugui conèixer fins a quin punt aquests nous formats han 
col•laborat a l'increment de coneixement per part de l'estudiantat. I un altre punt 
d'avaluació serà el derivat del "feed-back" recollit del propi estudiantat, usuari 
final de l'eina docent. 
 
 
 
Conclusions 
 
Hi ha algunes consideracions generals que, tot i que poden semblar obvies, 
creiem que poden servir per a altres projectes: 

• Les reunions de grups amplis de professorat que imparteixen docència  
en assignatures diverses són molt enriquidores, però s’han de gestionar 
en mesura. 

• Cal decidir i assignar tasques concretes per a que tothom tingui clar quin 
és el seu rol i responsabilitat, i establir també un calendari “estricte” que 
indiqui les fites que han d’anar assolint-se. 

• La participació dels becaris en els projectes no només permet la 
dedicació de moltes hores als projectes sinó que també obliga a tenir 
planificades i previstes les tasques a fer. 

• En el cas del nostre projecte, la càrrega de feina ha estat excessiva. 
Probablement perquè hem volgut utilitzar diversos sistemes de 
representació i la tasca d’edició ha estat molt feixuga. 

• L’experiència en la realització d’assaigs al Laboratori de Materials ha 
estat molt positiva, i l’ajuda i suport dels seus membres ha estat clau en 
l’assoliment dels objectius. 

• Cal pensar molt bé, abans de presentar-se a qualsevol convocatòria 
d’aquestes característiques la veritable disponibilitat del professorat. La 
dimensió de les feines no es constata fins que no està feta. 

 
 
Referències/més informació 
On trobar informació del projecte, bibliografia, enllaços, altres referències 
d’interès, llocs webs relacionats, imatge o logo associat al projecte, enllaços a 
vídeos de les presentacions orals si n’hi ha, enllaços als materials docents que 
s’hagin pogut crear 
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(*) 
Aspectes d’actuació docent: 
Noves metodologies: planificació d’activitats d’aprenentatge actives i 
col·laboratives orientades a resultats d’aprenentatge en assignatures i/o 
matèries 
Acompanyament a l’aprenentatge: pot incloure aspectes d’organització de la 
docència i de planificació del seguiment, així com aspectes d’acció tutorial, pot 
incloure actuacions de suport mitjançant l’ús de les TIC 
Avaluació dels aprenentatges: planificació d’activitats d’avaluació diverses i 
continues 
Disseny curricular: canvis en el disseny curricular, orientant-lo al 
desenvolupament de competències, i incentivant la coordinació entre grups i/o 
assignatures 
Qualitat a l’aula: implantació de sistemes d’assegurament de la qualitat de la 
docència a les assignatures o titulacions 
Coordinació entre el PDI: foment del treball en equips multidisciplinaris en torn 
a assignatures i/o matèries, iniciatives, observació entre iguals, elaboració de 
portafolis docents 
Competències genèriques: intregració i avaluació de les 7 competències 
genèriques definides per la UPC 
Practicitat dels estudis: integració entre la teoria i la pràctica, articulació de 
pràctiques en àmbits professionals 
Materials didàctics: millora i creació de materials docents i d’aprenentatge en 
diferents formats, facilitació d’accés als materials i difusió dels mateixos 


