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Resum 
 
Hem realitzat 3 fitxes de comprovació de càlcul dels elements de fonamentació: 
sabates aïllades, sabata de mitgera, sabata de cantonada. 
 
La direcció d’accés es https://www.ca1.upc.edu/fcc . L’alumne pot accedir amb 
qualsevol tipus de dispositiu amb connexió a Internet. iPAD, ordinador, o 
telèfon mòbil. 
 
Les fitxes tenen els següents apartats: Entrada de dades, preparació, 
comprovacions, amidaments i resum de la operació.  
 
Estan molt ben documentades i disposen d’una ajuda en la que es recullen els 
algoritmes utilitzats. 
 
El resultat es un informe sobre el compliment de tots els requeriments que es 
necessiten per a realitzar el càlcul, per a comprovar la idoneïtat, d’una 
determinada solució per a la resolució d’un cas concret.  
 
La finalitat docent de les fitxes es que l’alumne pugui realitzar unes pràctiques 
que li permetin realitzar la definició completa i rigorosa de disseny dels 
elements constructius. 
 
L’alumne amb aquestes fitxes pot optimitzar l’element,  
 
Les fitxes s’utilitzen a les classes pràctiques, i es material docent.  
 
Gràcies a aquesta ajuda s’han incorporat dues noves pràctiques: pràctiques 
dirigides a que l’alumne adquireixi el coneixement dels elements de sabates i 
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murs de contenció, i que adquireixi la habilitat de disseny constructiu de 
l’element. 
 
Paraules clau 
Sabates, fonamentació, murs de contenció.  
 
Catalogació segons aspecte d’actuació docent (*) 
 
- Noves metodologies 
- Competències genèriques 
 
 
Àmbit de coneixement UPC 
 
Àmbit o matèria principal beneficiària del projecte 
- Arquitectura, Urbanisme i Edificació 
- Enginyeria Civil 
 
 
Destinataris 
 
Les fitxes estan elaborades per a la assignatura de Construcció IV dels estudis 
conduents a la obtenció del títol d’arquitecte, a la Escola Tècnica Superior 
d’Arquitectura de Barcelona. 
 
La matèria de Construcció IV es una matèria  troncal, es desenvolupa en el 
primer cicle dels estudis d’arquitectura. 
 
Al nou pla d’estudis adaptat a Bolonia, i aprovat per l’ETSAB, la matèria que 
s’imparteix a aquesta assignatura es segueix situant al tercer curs, és 
obligatòria però es modifica de forma la metodologia, ampliant les hores de 
classes pràctiques, treball autònom i aprenentatge basat en projectes. 
 
El nombre d'alumnes és de 400 / any, entre els dos quadrimestres i es preveu 
que seguirà aquest número durant els propers cursos. 
 
Les experiència docent amb l'ús del material docent s'ha realitzat en el primer 
quadrimestre del curs 2011-2012, en classes pràctiques. L'alumne amb 
aquestes fitxes exercita l’autoaprenentatge i el treball autònom. 
 
Als alumnes se'ls demana que solucionin "a casa", (treball autònom), amb 
l'ajuda de les fitxes un determinat cas que es planteja a classe i es publica a 
Atenea. 
 
Per a la classe pràctica l'alumne ha de portar el cas solucionat de forma 
correcta i òptima. A partir d'aquí, a classe, ha de desenvolupar tot el treball de 
definició constructiva, de manera que el conjunt es pugui considerar un projecte 
pràcticament complet. 
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Resultat 
A les fitxes de comprovació de cálcul s’accedeix des de la direcció: 
https://www.ca1.upc.edu/fcc 
  
Les fitxes disposen d'una Llicència de Programari lliure SEGONS les 
Especificacions de la Free Software Foundation (http://www.fsf.org). 
 
Les fitxes són accessibles des de qualsevol ordinador o dispositiu mòbil amb 
accés a internet (telèfon, iPad), el seu disseny està optimitzat per ordinador i 
iPad. 
 
La adaptació metodològica de l'assignatura a les directrius del nou pla 
d'estudis, requereix nous materials en què es potenciï en l'assignatura les 
competències de treball autònom, practicitat a l'aula i aprenentatge basat en 
projectes. 
 
Es pretén que l'alumne apliqui, analitzi, avalui i sintetitzi a partir de 
coneixements adquirits i amb l'ajuda de les fitxes la solució òptima per a un cas 
concret. 
  
El projecte de FCC-UPC-II. Fitxes interactives de comprovació de Càlcul 
d'Elements constructius. Sabates, objecte de l'ajut es considera finalitzat i 
realitzada la prova pilot. 
 
Hem realitzat també unes pàgines de control d'accessos i un menú general de 
les dues col·leccions de fitxes que han estat objecte d'ajuda. 
 
S'ha realitzat una enquesta de satisfacció als alumnes, fora de atenea, per 
perservar l'anonimat dels participants utilitzant una opció gratuïta d'una 
empresa comercial d'enquestes ON-LINE i els resultats s'exposen en el punt 
d'avaluacio del projecte. 
 
Aquest projecte és continuació d'un anterior. Hem realitzat un menú d'entrada a 
tots dos projectes. 
 
Des d'aquest menú es pot accedir a la fitxa directament o al submenu de la 
família d'elements constructius. En el nostre cas de sabates. 
 
S'adjunten unes imatges del resultat del projecte. 
 
 

https://www.ca1.upc.edu/fcc
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Menú d'accés, amb la unió de les fitxes realitzades en dos projectes docents. 
 
 

 
 
Menú d'accés a les fitxes objecte del projecte. 
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sabata aïllada 

 

Sabata de mitgera 

 

Sabata de cantonada 

Fitxes amb totes les opcions de càlcul tancades.  
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Comprovacions, dades i càlculs cas de sabata aïllada. 
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Comprovacions, dades i càlculs cas de sabata de mitgera. 
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Comprovacions, dades i càlculs cas de sabata de cantonada. 
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Avaluació del projecte 
 
S'ha realitzat una enquesta ON-LINE de satisfacció entre els alumnes. 
S'ha donat per a la contestació un termini de 48 hores. 
 
El resultat és el següent: 
 
Nombre d'alumnes que han contestat 31. 

 
1 - Considero que el temari i els continguts de les pràctiques de murs i de sabates són ... (Si 
us plau, marca tantes opcions com consideris oportunes) 

Interessants 26 83,87% 

Divertits 3 9,68% 

Em fan pensar 13 41,94% 

Em fan veure uns altres punts de vista  7 22,58% 

Són complicats però valen la pena 9 29,03% 

Són avorrits 2 6,45% 

Cap dels anteriors 0 0,00% 

 
 
2 - VALORACIÓ DE LA PRÀCTICA AMB LES FITXES DE CÀLCUL ON-LINE: Si us plau, valora de l'1 
al 5 (on 5 és Totalment d'acord "i 1 és" Totalment en desacord ") les següents qüestions:" 
 
La fitxes ON-LINE de murs i de sabates són eines útils per a la resolució dels exercicis? 
 

1 0 0,00% 
  2 0 0,00% 
  3 2 6,67% 
  4 4 13,33% 
  5 24 80% media 4,73 

Consideres que l'ús de fitxes et facilita el disseny d'elements constructius? 
 

  1 1 3,33% 
  2 0 0,00% 
  3 1 3,33% 
  4 6 20% 
  5 22 73,33% media 4,6 

Creus que les fitxes són un bon recurs? 
    1 0 0,00% 

  2 0 0,00% 
  3 2 6,67% 
  4 9 30% 
  5 19 63,33% media 4,57 

Total 30 
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3 - VALORACIÓ DE LES FITXES Si us plau valora de l'1 al 5 (on 5es Totalment d'acord "i 1 és" 
Totalment en desacord ") les següents afirmacions:" 
 

 
Resposta Percentatge 

  Les fitxes són de fàcil accés 
    1 0 0,00% 

  2 0 0,00% 
  3 4 13,79% 
  4 6 20,69% 
  5 19 5,52% media 4,52 

M’han funcionat bé  
    1 0 0,00% 

  2 0 0,00% 
  3 2 6,9% 
  4 7 24,14% 
  5 20 68,97% media 4,62 

Són fàcils d’entendre.  
    1 0 0,00% 

  2 0 0,00% 
  3 4 14,29% 
  4 6 21,43% 
  5 18 64,29% media 4,50 

Les fitxes s'adeqüen bé a la pràctica. 
    1 0 0,00% 

  2 1 3,57% 
  3 1 3,57% 
  4 7 25,00% 
  5 19 67,865% media 4,57 

Creus interessant disposar de més fitxes sobre altres temes 
   1 0 0,00% 

  2 0 0,00% 
  3 2 6,90% 
  4 4 13,79% 
  5 23 79,31% media 4,72 

Total 29 
   

     4 - Quin és el teu nivell de satisfacció general amb l'ús de les fitxes de càlcul ON-LINE? 

 

Respostes 
total Percentatge 

Molt satisfet 14 45,16% 

Satisfet 14 45,16% 

Ni satisfet ni insatisfet 1 3,23% 

Insatisfet 0 0,00% 

Molt insatisfet 2 6,45% 

Total 31 
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5 - Tens algun suggeriment de millora per a les fitxes de càlcul ON-LINE? 
 

 

1  Seria interessant disposar de més fitxes sobre altres temes 

2  no 

3  DE TAN DIRECTE QUE SEMBLA, ES FACIL EQUIVOCAR-SE 

4  Que no només s'utilitzin en l'assignatura de construcció IV  

5 

 Com es pot disposar d'elles en el dia a dia fora de la docència i sense accés a 

intranet???, Si aquesta eina no és al mercat, la docència amb aquests programes no 

serveix per res, i hauríem saber quines eines alternatives hi ha en el mercat i usar-les en 

lloc d'aquest programa. Si això existeix en el mercat, prego m'ho indiquin en aquest 

mail: mailto:imma@enviproject.com 

6  seria interessant disposar de més fitxes sobre altres temes 

7  seria interessant disposar de més fitxes  

8  Estaria bé que es pogués descarregar.  

9  Seria interessant disposar de més fitxes sobre altres temes 

10 
 Que es facin a classe exemples per entendre bé què és el que estem fent, perquè sino es 

torna una cosa mecànica que no saps què fa ni de què va. 

 
 
Conclusions. 
 
El material docent és transferible a altres assignatures. En un principi s'ha 
pensat en assignatures de matèries molt afins: estructures, o mecànica del sòl, 
De l'experiència i demanda dels alumnes es dedueix la seva utilitat per als 
treballs basats en projectes arquitectònics, com poden ser l’aula PFC o el 
Màster de Construccions Arquitectòniques. 
Fora de l'ETSAB aquest material pot ser útil per a assignatures similars en 
altres Escoles com són Enginyeria de l'edificació o els TAB de l'ETSAV. 
 
El suggeriment número 10 és molt important. L'alumne ha d'usar les fitxes, de 
forma responsable, sabent exactament que comprova i com. Ha d'observar els 
resultats, analitzar de quina manera intervenen les diferents variables, 
optimitzant la sabata i acabar amb el disseny complet de l'element. 

 
NO S'HA D'ENTENDRE EN CAP MOMENT COM UN SUBSTITUT DE 
L'ADQUISICIÓ DELS CONEIXEMENTS, SINÓ QUE ÉS UNA EINA PER A 
"PENSAR", "ANALITZAR" I "DISSENYAR" 
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