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REDACCIÓ 

 
El treball que presentem s’ha pogut realitzar gràcies al finançament de 
projectes per a la millora de la qualitat docent de les universitats catalanes 

per l’any 2009 (MQD) de la Generalitat de Catalunya, gestionada a través de 
l’AGAUR.  
 

Es tracta de cinc fitxes interactives, residents a un servidor d’Internet, 
accessibles i executables des de qualsevol ordinador personal, o des de 
terminals mòbils tipus telèfon o iphone, destinades, en primer lloc per a l’ús 

dels alumnes de l’assignatura de Construcció IV. 
 
L’assignatura Construcció IV de l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura de 

Barcelona, és una assignatura troncal de 7,5 crèdits que s’imparteix al tercer 
curs dels estudis dirigits per a l’obtenció de grau en Arquitectura. 
 

L’organització és semestral i s’imparteix dos cops a l’any. A cada semestre hi 
ha dos grups, un de matí i un de tarda., fent un total de quatre grups l’any. 
Una mica més de 400 alumnes cursen anualment aquesta assignatura. 

 
Cada semestre s’organitza en deu hores setmanals: sis de teoria i quatre de 
pràctica. 

 
De temari dens, i amb mètode docent tradicional. El professor de teoria 
transmet la informació als alumnes mitjançant classes magistrals. A les 

classes de pràctiques el professor guia a l’alumne per a que resolgui 
exercicis curts, de resultat, la major part de les vegades, únic. 
 

Amb aquest mètode s’aconsegueix que l’alumne adquireixi un nivell de 
competència de coneixement i comprensió de la matèria exposada a classe. 
El sistema d’avaluació és mitjançant, exàmens i qualificació continuada dels 

exercicis fets a classe. 
 
L’objectiu de l’assignatura és: el coneixement del sòl, el disseny constructiu 

de fonaments i tancaments en contacte amb el terreny, i el disseny 
constructiu de les estructures de l’edificació. Un dels nostres temes és el del 
disseny de murs de contenció de terres. 
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El contingut de l’assignatura es revisa anualment fent actualitzacions de la 

matèria. Està perfectament alineat el mètode, l’avaluació,  el contingut i els 
diferents grups que imparteixen la matèria.  
 

Amb el mètode docent actual aconseguim que l’alumne aprengui els models 
tipus de murs i que apliqui la mecànica de comprovació d’estabilitat d’aquest 
a casos concrets.  

 
L’objectiu que ens marca el nou pla d’estudis adaptat a l’EEES és que 
l’alumne adquireixi un grau més alt de competència, i per tant, se’ns 

presenta un possible escenari de desequilibri entre els objectius,  la 
metodologia, i el sistema d’avaluació actuals. 
 

A l’EEES, i segons les directrius del Pla d’estudis, haurem d’incorporar 
l’aprenentatge basat en projectes i treball autònom. 
 

L’alumne, a la nostra assignatura haurà d’adquirir: 
- Aptitud per concebre, calcular, dissenyar, integrar als edificis i 

executar estructures, fonamentacions i tancaments. 

- Coneixement adequat del terreny, resistència de materials d’obra 
pesada, i sistemes constructius tradicionals, pel desenvolupament de 
projectes bàsics i executius. 

- Concepció, pràctica, desenvolupament de direcció d’obres i el 
coneixement adequat d’ecologia i sostenibilitat. 

 

Per aconseguir aquests objectius amb les directrius  de mètode basat en 
projectes, és convenient proporcionar a l’alumne nous materials docents, 
que l’ajuden en la seva feina.  Aquest és el motiu pel qual hem elaborat 

aquestes fitxes. 
 
 

 
Fig 1.-Fitxes ON-LINE de tres tipus de murs de contenció de terres www.qsai.es/upc 

Consulta dia 11/06/2010 

 

http://www.qsai.es/upc
http://www.qsai.es/upcConsulta%20día%2011/06/2010
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Amb  les fitxes l’alumne  podrà arribar a optimitzar  el disseny d’un mur, 

valorant tots els factors que intervenen al càlcul.  Fins ara no hem demanat 
mai aquesta optimització, degut, entre altres factors,  al llarg mètode de 
comprovació. 

 
 
L’alumne amb aquestes fitxes podrà també observar com la variació del 

valor de una variable influeix al resultat final, degut al ràpid procés de 
modificació –resultat. 
 

Manualment, el temps per a que l’alumne arribi a un resultat és 
aproximadament de sis hores d’aprenentatge. Dissenyar  la secció òptima 
requereix bastantes aproximacions i proves.   

 
 

 
Fig 2.- Mur a flexió, en mènsula, resultat . En vermell lo que no compleix. www.qsai.es/ upc 

Consulta dia 11/06/2010 

 

http://www.qsai.es/upcConsulta%20día%2011/06/2010


 

GRAPAU 

 

JORNADA INNOVACIÓ DOCENT – RIMA 2010 

1-2 Juliol 2010, Campus Nord UPC 

-290- 

 
Fig 3.- Mur a flexió, en mènsula, amb les comprovacions y càlcul visibles. www.qsai.es /upc 

Consulta dia 11/06/2010 
 

 

 

 
Fig 4.- Mur de gravetat. La secció optima es realitza mitjançant el disseny i comprovació. 

www.qsai.es /upc Consulta dia 11/06/2010 
 

 
Les fitxes disponibles son: 

 
Mur a flexió en mènsula. 

- Mur a flexió amb punta i taló (cas drenat, cas inundat) 

- Mur a flexió amb punta  (cas drenat, cas inundat) 
- Mur a flexió amb  taló (cas drenat, cas inundat) 

http://www.qsai.es/upcConsulta%20día%2011/06/2010
http://www.qsai.es/upcConsulta%20día%2011/06/2010
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-  

Mur a flexió amb deformació restringida al cap 
- Mur de soterrani (cas drenat, cas inundat) 

 

Mur de gravetat 
- Mur de gabions 

 

El mur a flexió en mènsula. Requereix la introducció de 25 variables. Es 
controla que les dades d’accés tinguin uns valors raonables.  
 

Realitza les comprovacions següents. 
- Seguretat i pressió: càlcul d’empenta de terres sobre el mur, alçada 

critica, moments de bolcada i equilibrador, seguretat, lliscament, 

seguretat, pressió de contacte, seguretat. 
- Armat de secció: Fust, armat necessari a flexió, armadura geomètrica. 

Quanties mínimes, Sabata armat necessari a flexió, armat mínim 

geomètric. 
- Medició: Pes de l’acer, volum de formigó. Quantia. 
 

Es tria la comprovació a un dels dos casos. 
- Massís drenat 
- Massís inundat 

 
Hi ha un ajut a tots els algorismes emprats a la seqüència de càlcul. 
 

Mur de soterrani. 
 
16 variables d’accés. Es fa un  control per a que les dades d’accés tinguin 

uns valors raonables. 
 
Realitza les comprovacions següents. 

- Seguretat i pressió: càlcul d’empenta de terres sobre el mur, alçada 
critica, pressió de contacte, seguretat. 

- Armat de secció: Fust, armat necessari a flexió, armadura geomètrica. 

Quanties mínimes. Sabata armat necessari a flexió, armat mínim 
geomètric. 

- Medició: Pes de l’acer, volum de formigó. Quantia. 

  
Es tria la comprovació a un dels dos casos: 

- Massís drenat 

- Massís inundat 
 
Disposa d’un ajut amb tots els algorismes emprats a la seqüència de càlcul. 

 
Mur de gravetat. 
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Precisa la introducció de 14 variables d’accés. A tots els casos es controla 

que les dades d’accés tinguin uns valors raonables. Límit 6 m. d’alçada.  
 
Realitza les comprovacions següents. 

- Seguretat i pressió: càlcul d’empenta de terres sobre mur, alçada 
critica, pressió de contacte, i la seva seguretat. Comprovació de pas 
de la resultant pel terç central de la secció. (no existència de 

traccions). Aquestes comprovacions es fan a cada filada. 
 
Disposa d’un ajut amb tots els algorismes emprats a la seqüència de càlcul. 

 
 

Fig 5. Ajut del mur de Gabions. www.qsai.es/upc 
Consulta dia 11/06/2010 

 
 

Direcció de proves www.qsai.es/upc 

 
Aquest treball s’utilitzarà a la docència del pròxim semestre.  Per a mesurar 
el seu impacte, es realitzarà un control dels accessos a l’aplicació. Per a 

mesurar la satisfacció, es farà una enquesta anònima amb programari 
gratuït. 
 

En aquestes fitxes han col·laborat J. Arribas, R. Lopez, O. Pons i JL. 
Montserrat.  La direcció es de Josep I. De Llorens i la coordinació de B. Ruiz. 
 

 
 
 

http://www.qsai.es/upcConsulta%20día%2011/06/2010
http://www.qsai.es/upcConsulta%20día%2011/06/2010
http://www.qsai.es/upc

