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Resum 

El present projecte parteix de l’objectiu d’adaptar la metodologia docent de l’assignatura de 

Teoria d’Estructures impartida a l’ETSEIB al nou Espai Europeu d’Educació Superior (d’ara 

endavant EEES). 

Per a tal fi es procedirà inicialment a definir quina és la filosofia del nou model educatiu impulsat 

per l’EEES i quins són els seus objectius. 

El següent pas serà analitzar la docència actual de l’assignatura de Teoria d’Estructures per 

determinar si els continguts, objectius definits, mètodes docents, activitats planificades, mètodes 

d’avaluació i recursos són adequats a les directrius definides a l’EEES. 

Una vegada identificats quins punts de la docència cal millorar, es farà l’anàlisi de les 

alternatives per determinar quines són les més adequades per a l’assoliment dels objectius 

previstos i, al mateix temps, avaluar si són viables per a la seva execució, considerant el temps 

disponible, recursos a classe i el nombre d’alumnes a les aules. 

Posteriorment, es procedirà a la descripció de la solució adoptada, continguts programats, 

recursos docents elaborats (com les diapositives Power-Point per al desenvolupament de les 

classes), planificació temporal del curs, activitats d’aprenentatge i avaluació, etc. 

Finalment, al darrer punt, s’expliciten les conclusions a les quals s’ha arribat després de 

l’elaboració del present projecte. 
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1. Glossari 

El present glossari de termes ha estat elaborat adoptant algunes definicions donades al Glossari 

de Definicions sobre l’EEES de la UPC [UPC – Adaptació a l’Espai Europeu d’Educació 

Superior, 2005]. La seva intenció és introduir el lector del projecte a la terminologia referent a 

l’EEES utilitzada en aquesta memòria. 

Aprenentatge al llarg de la vida: 

- Sistema de formació no concentrat en una etapa vital de les persones, sinó que es porta a 

terme durant tota la vida, la qual cosa permet una adaptació i modernització periòdica dels 

coneixements. 

Aprenentatge basat en projectes (PBL): 

- L’aprenentatge basat en projectes i/o problemes fomenta aspectes com: el treball en grup, 

l’aprenentatge autònom, la planificació del temps i la capacitat d’expressió escrita i oral. 

Aprenentatge cooperatiu: 

- És una forma d’organitzar el treball en grup. L’aprenentatge cooperatiu millora 

significativament l’aprenentatge de tots els estudiants, especialment en els següents aspectes: 

motivació envers la tasca, actituds d’implicació i iniciativa, grau de comprensió del que es fa i 

per què es fa, volum de treball realitzat, qualitat del treball realitzat, grau de domini de 

procediments i conceptes, i relació social en l’aprenentatge. 

Càrrega de treball de l’estudiant: 

- Són totes les activitats d’aprenentatge requerides per la consecució dels resultats de 

l’aprenentatge (per exemple: classes presencials, treballs pràctics, cerca d’informació, estudi 

personal, etc.) 

Competències: 

- Combinació de sabers tècnics, metodològics, socials i participatius que s’actualitzen en una 

situació i en un moment particulars. Entenem com a competències tant les relacionades amb el 

camp acadèmic del programa d’estudis, com les anomenades transversals, que poden ser 

aplicades a diversos camps del coneixement. 



Pàg. 8  Memòria 

 

Convergència: 

- La convergència inclou l’adopció voluntària de polítiques adequades per a l’assoliment d’un 

objectiu comú. La convergència en l’arquitectura dels sistemes d’educació nacional és 

impulsada pel Procés de Bolonya. 

 Crèdit europeu: 

- Unitat de valoració de l’activitat acadèmica en què s’integren tant l’ensenyament pràctic com el 

teòric, i les activitats dirigides i el volum de treball que l’estudiant ha de realitzar per superar 

cada matèria d’un pla d’estudis. Té com a objectius poder incrementar la transparència dels 

sistemes d’educació permetent la mobilitat dels estudiants arreu d’Europa. 

Espai Europeu d’Educació Superior (EEES): 

- Projecte impulsat per a la Unió Europea per harmonitzar els sistemes universitaris europeus 

de manera que tots ells tinguin un estructura homogènia de títols de grau i de postgrau, és a dir, 

una mateixa valoració de càrrega lectiva dels estudis, cursos i assignatures, qualificacions, i una 

estructures de titulacions i formació continua fàcilment entenedora per a tots els Estats 

Membres. 

Educació superior: 

- L’educació superior s’aplica als plans d’estudi als quals poden accedir els alumnes una vegada 

han superat l’educació secundària i batxillerat, o altres qualificacions rellevants (com cicles 

formatius de grau superior, CFGS) i que són impartits en Universitats, Centres d’Estudis 

Superiors, etc. 

 Guia d’estudis (o Guia docent): 

- És un document on s’explicita la planificació de la matèria d’estudi. El que es pretén és establir 

una guia de treball el més exhaustiva possible que, a més de detallar els continguts que es 

tractaran i la documentació de suport que s’haurà d’actualitzar, especifiqui: els resultats 

d’aprenentatge que s’assoliran en finalitzar el programa, les diferents activitats a realitzar, 

l’estimació del nombre d’hores que cal dedicar-hi, els lliuraments a fer, el sistema d’avaluació, i 

la metodologia o manera en què es plantejarà la dinàmica de les diferents tipologies de 

sessions.  
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Homologació de plans d’estudi: 

- Procés pel qual s’assegura la qualitat d’un ensenyament a partir únicament del disseny d’uns 

estudis, sense tenir en compte el desenvolupament i els resultats. 

Metodologies actives: 

- Entenem per metodologies actives totes aquelles tècniques d’instrucció o maneres de plantejar 

el treball a l’aula que fomentin una major implicació activa de l’estudiant. 

Modular Object Oriented Distance Learning Environment (Moodle): 

- Moodle és un paquet de software per a la creació de cursos i llocs Web basats en Internet. És 

un projecte en continu desenvolupament, dissenyat per donar suport a un marc d’educació 

social. 

Objectius de la titulació: 

- Són la descripció de les competències que l'estudiant haurà adquirit al final del procés 

d'aprenentatge (quan hagi completat totes les activitats previstes al programa de la titulació). 

Projecte Tuning: 

- Experiència europea pilot que té com a objectiu estudiar les conseqüències de l’aplicació dels 

principis de la Declaració de Bolonya a vàries titulacions universitàries com: administració 

d’empreses, ciències de l’educació, ciències de la terra, infermeria, física, història, 

matemàtiques i química. També ha elaborat classificacions sobre competències genèriques i 

transversals. 

Sistema Europeu de Transferència de Crèdits (ECTS): 

- Conjunt de normes i procediments que permeten la traducció dels coneixements adquirits pels 

estudiants en programes diferents, i d’aquesta manera faciliten la mobilitat acadèmica. 

Està basat en l’assumpció general que el treball de l’estudiant durant un any acadèmic és igual 

a 60 crèdits. 
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Títol de grau: 

- Primer títol universitari que ha de tenir un valor específic en el món laboral i ha de capacitar 

l’estudiant per a la incorporació al mercat de treball. 

 

Títol de postgrau: 

- Segon títol universitari que implica una especialització en una àrea específica del coneixement, 

a la qual es pot accedir desprès d’haver cursat estudis de grau diversos. 
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2. Prefaci 

2.2. Origen del projecte 

La implantació del nou EEES a les universitats europees, prevista com a màxim per al 2010, 

suposa un repte a tot nivell per a tothom vinculat a l’ensenyament superior: institucions i òrgans 

de govern universitaris, professorat, estudiants, etc. 

Els canvis que proposa l’EEES són profunds: a l’estructura dels cicles (introdueix els nivells de 

grau, postgrau i doctorat), a la forma d’aprenentatge dels alumnes, a la metodologia de còmput 

de crèdits, a la denominació de les titulacions, etc. 

En aquest context, sembla lògic que cada departament vegi la necessitat de replantejar les 

assignatures que imparteix actualment, per tal d’adequar allò que pertoqui a la filosofia i a les 

directrius del nou EEES, i, en definitiva, a la legislació que se n’ha derivat, per així poder 

homologar les noves titulacions un cop estiguin definides. 

Aquesta és, doncs, la missió d’aquest projecte, a càrrec del Departament de Resistència de 

Materials i Estructures a l’Enginyeria de la Universitat Politècnica de Catalunya. 

En aquest document, s’analitzarà com es realitza actualment la docència de l’assignatura de 

Teoria d’Estructures a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona (ETSEIB) 

per determinar la seva compatibilitat amb les directrius del nou EEES i proposar solucions per 

adaptar allò que sigui convenient. 

2.3. Motivació 

L’interès de la realització d’aquest projecte és múltiple: d’una banda, preparar l’assignatura 

anteriorment mencionada al nou EEES, i, per un altra, descriure tot el procés d’anàlisi i 

d’adequació d’una assignatura al nou EEES, element que és transversal i, per tant, pot ser 

aplicat a qualsevol altra assignatura de la titulació que sigui. 

L’autor d’aquest projecte ha treballat a l’àmbit de la docència, per això aquest és un treball del 

màxim interès també a nivell personal. 
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2.4. La implantació del nou EEES a dia d’avui 

La planificació de qualsevol assignatura en el marc del nou EEES està supeditada a la definició 

dels estudis de Grau o Màster a la qual pertany.  

En el moment de la realització d’aquest projecte (iniciat l’Abril del 2008 i finalitzat l’Octubre del 

mateix any) encara no es disposava del disseny de la titulació de Grau d’Enginyer Tècnic 

Industrial ni el Màster en Enginyeria Industrial, per tant no eren coneguda la ubicació definitiva 

de l’assignatura, els crèdits ECTS atorgats a l’assignatura, ni les competències genèriques a les 

quals ha de contribuir dita assignatura (definits durant la fase de disseny del pla d’estudis prèvia, 

 òbviament, a la planificació de la docència). 

La planificació de la docència proposada en aquest projecte es basa, doncs, a desenvolupar les 

competències específiques associades al temari de Teoria d’Estructures, així com algunes de 

les competències genèriques proposades al projecte Tuning [Tuning Educational Structures in 

Europe, 2004], i que s’han cregut adequades de desenvolupar a dita assignatura. El pla 

d’estudis de referència, per tant, és l’actual (de l’any 94) de la titulació d’Enginyer Industrial a 

l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria Industrial de Barcelona. 
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3. Introducció 

3.1. Objectius del projecte 

L’objectiu del present projecte és oferir una planificació total de l’assignatura de Teoria 

d’Estructures adequada al marc del nou EEES.  

El primer punt és analitzar el mètode de docència actual (càrrega lectiva, conceptes explicats, 

ordre de les lliçons, activitats i pràctiques, treballs, material docent, etc.) per determinar la seva 

compatibilitat amb el que marca el nou EEES, i els defectes i les virtuts de l’actual mètode 

docent. 

Una vegada analitzada la situació actual, es proposa una possible solució final de la docència 

de l’assignatura, és a dir, un programa docent complet, coherent amb l’EEES, amb materials de 

suport didàctic (Power-Point), una sèrie d’activitats d’aprenentatge programades i un sistema 

d’avaluació i qualificacions. 

3.2. Abast del projecte 

Cal destacar que l’assignatura de Teoria d’Estructures és troncal a la titulació d’Enginyer 

Industrial, i a l’ETSEIB és conjuntament impartida amb Construccions Industrials, però que 

aquesta darrera assignatura no serà tractada en aquest projecte. 

La part de Construccions Industrials es considera una assignatura conceptualment diferenciada, 

per això no és estudiada de forma conjunta. 

Dins l’àmbit de la Teoria d’Estructures, el projecte aborda temes de càlcul d’estructures 

isostàtiques i anàlisi de les hiperestàtiques, el mètode de Cross i els mètodes de càlcul matricial. 

La metodologia de càlcul d’estructures de formigó armat no s’ha tractat al present projecte per 

considerar-se un tema de naturalesa diferent a la resta del projecte, que se centra en mètodes 

d’anàlisi d’estructures, i no de dimensionat amb un material concret. No obstant això, s’ha  

programat el curs considerant les hores que caldrà dedicar a aquest tema. 
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4. Anàlisi de la situació actual de l’ensenyament 
superior 

4.1. El paper de les universitats a l’Europa del Coneixement 

A l’any 2005, a la Unió Europea hi ha uns 3.300 centres d’ensenyament superior amb un total 

de 12’5 milions d’estudiants, i produint un major nombre de llicenciats científics i tècnics que 

potències econòmiques com Estats Units, però, en canvi, amb menor nombre d’investigadors, 

en part a causa de la menor quantitat de places disponibles a tal efecte. La investigació 

realitzada dins el camp universitari representa un 80% del total de la investigació duta a terme a 

Europa. D’altra banda el nivell de mobilitat d’estudiants a la Unió Europea és marginal, ja que 

tan sols el 2’3% dels estudiants europeus realitzen les seves titulacions a un altre país. 

Ara, en plena era post-industrial, l’anomenada de la “societat del coneixement” [Comissió de les 

Comunitats Europees, 2003], on regnen les noves tecnologies, i amb una economia cada 

vegada més globalitzada, les universitats europees afronten nous reptes com són l’augment de 

la demanda de la formació superior, la internacionalització de l’educació i la investigació, i per 

tant augmentar la mobilitat dels estudiants, el desenvolupament d’una cooperació estreta entre 

universitat i empresa, la multiplicació dels llocs de producció de coneixement, la reorganització 

dels coneixements i la generació de noves expectatives. 

Aquests són els reptes als quals ha de fer front la creació del nou Espai Europeu 

d’Ensenyament Superior, pel que fa a l’establiment d’un model educatiu amb un estàndard de 

qualitat comú a tots els països membres de la Unió Europea. 
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4.2. Canvi de model de sistema d’ensenyament superior a 

Espanya 

L’Estat Espanyol i Catalunya no han estat al marge dels canvis socials i econòmics dels darrers 

temps,  han vist com el seu teixit productiu anava canviant profundament. Sectors com el tèxtil, 

els curtits, la indústria paperera, o fins i tot les empreses del sector del metall (fabricació 

d’electrodomèstics de consum, maquinària, etc.) han anat desapareixent i transferint pes al 

sector serveis, a les noves tecnologies, i a nous camps com la biomedicina. 

Moltes empreses han deslocalitzat les seves plantes de producció cap a països de l’Europa de 

l’est, Àsia i el nord d’Àfrica, i ho segueixen fent, en busca de sol i mà d’obra barata, i unes 

condicions legals més favorables. 

Només han pogut resistir aquelles empreses amb un valor afegit més elevat i requerint d’un 

personal més qualificat. 

Ara tothom coincideix a afirmar que el necessari és apostar per sectors d’alt valor afegit, amb un 

alt component d’I+R+D, que requerirà d’uns titulats universitaris altament competents, però que 

permetrà a Catalunya desmarcar-se en sectors com la biotecnologia, i així enriquir el PIB del 

país. 

Farà falta disposar, doncs, d’uns estudiants/es altament “competents”, amb coneixements, 

habilitats, i actituds en un àmbit professional que els permeti de créixer professionalment, essent 

capaços de continuar formant-se al llarg de tota la vida (de l’anglès “lifelong learning”) utilitzant 

tots els recursos que les noves tecnologies ofereixen. 

En tot aquest context de canvi “forçat”, la posada en marxa a Espanya del model educatiu de 

l’EEES és una oportunitat que es brinda per a replantejar de cap a peus el sistema universitari, 

definint de nou les titulacions i la seva estructuració en funció de les competències [ICE-UPC, 

2007-b] a adquirir, adaptant els plans d’estudis als elements de formació basada en 

competències (específiques i transversals), i posteriorment cadascuna de les assignatures 

planificant la docència amb mètodes d’ensenyament on l’estudiant sigui el centre d’atenció i 

motor del seu propi aprenentatge.  
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4.3. La legislació entorn de l’EEES 

El procés, però, ha estat feixuc i molt lent a Espanya; des de la seva posada en marxa el 1999 

no ha fet més que acumular retards, el punt de partida era que en l’horitzó del 2010 els diversos 

estats membres haguessin adaptat tots els seus estudis a l’EEES, però a un any de l’arribada 

d’aquesta data encara falta molt per fer a nivell espanyol, des de la definició dels nous plans 

d’estudis, l’adaptació docent de les assignatures,.... 

El 2003 sortia a la llum el Real Decreto 1044/2003, de 1 de agosto, por el que se establece el 

procedimiento para la expedición por las universidades del Suplemento Europeo al Título que 

tenia la intenció de donar dimensió europea als títols obtinguts a universitats d’Espanya. 

Aquest mateix any, apareixia el Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se 

establece el sistema europeo de créditos y el sistema de calificaciones en las titulaciones 

universitarias de carácter oficial y validez en todo el territorio nacional, aquest últim decret, però, 

va tenir poca incidència ja que l’únic efecte va ser fer la conversió numèrica dels crèdits segons 

la Llei Orgànica d’Universitats (6/2001) al sistema ECTS, mentre que l’essència del canvi (canvi 

en el còmput d’hores de dedicació) no es va produir. 

L’any 2005 van sortir diversos decrets de regulació dels estudis de grau ―Real Decreto 

55/2005 (modificat a posteriori pel 1509/2005)―, i de postgrau ―Real Decreto 56/2005―, així 

com el Real Decreto 309/2005 de convalidació de títols estrangers. 

Ha calgut esperar fins al 2007 perquè aparegués el Real Decreto. 1393/2007, por el cual se 

establece la ordenación de los enseñamientos universitarios oficiales, RD que desenvolupa dits 

ensenyaments dins el marc que proposa l’EEES i d’acord amb la LOU (Llei Orgànica 6/2001), 

així com la seva nova versió com a Llei Orgànica 4/2007 que modifica l’anterior. 

 

http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/17310
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/17310
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/17643
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/17643
http://www.boe.es/g/es/bases_datos/doc.php?coleccion=iberlex&id=2003/17643
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5. Anàlisi del model de canvi proposat per l’ EEES 

5.1. Els orígens de l’EEES 

El maig del 1998, els ministres encarregats de l’educació superior d’Alemanya, França, Itàlia i el 

Regne Unit subscriuen a París la Declaració de la Sorbona, on s’insta el desenvolupament d’un 

Espai Europeu d’Educació Superior (EEES).  

Ja el 1999, en una conferència celebrada a Bolonya, els ministres d’educació de 29 països 

europeus posen les bases per a la materialització d’aquest EEES a l’horitzó del 2010. 

En aquest moment, neix la Declaració de Bolonya, que estableix els fonaments per a la  

construcció d’un sistema Europeu de Formació Superior, basats en els principis de: qualitat, 

mobilitat, diversitat i competitivitat. 

5.2. Objectius de l’EEES 

Un dels objectius principals de l’EEES és impulsar un canvi a la metodologia docent per tal de 

centrar la seva atenció en el procés d’aprenentatge de l’alumnat. 

No obstant això, a la declaració de Bolonya, se cita entre els seus principals objectius 

[Conferència de Rectors de les Universitats Espanyoles (CRUE) , 2004]: 

- Adopció d’un sistema fàcilment llegible i comparable de titulacions basat en dos cicles. 

- Establir un sistema internacional de crèdits, l’anomenat posteriorment European Credit 

Transfer System (ECTS). 

- Promoure la mobilitat dels estudiants, professors i investigadors. 

- Promoure la cooperació europea per garantir la qualitat a l’ensenyament superior. 
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5.3. Aprenentatge basat en competències 

El nou plantejament de l’EEES proposa definir els nous títols de grau no només en funció dels 

coneixements que els graduats han d’adquirir, sinó també de les competències que aquests han 

de desenvolupar al llarg dels estudis. 

Segons el llibre blanc d’ANECA, “Libro Blanco de Titulaciones de Ingeniería Rama Industrial”, 

presentat per les Escoles Superiors d’Enginyeria Industrial de tot Espanya, el concepte de 

competència es pot entendre com: 

 “El coneixement, la capacitat, l’habilitat o destresa adquirits, que donen lloc a un nivell adequat i 

òptim de desenvolupament i actuació professional de les enginyeries a l’àmbit de l’Enginyeria 

Industrial”. 

D’acord amb el projecte elaborat de forma conjunta per la Universitat de Deusto (País Basc) i la 

University of Groningen (Holanda), conegut com Tuning Educational Structures In Europe 

(2004), es poden reconèixer els següents tipus de competències: 

- Competències genèriques: També anomenades transversals. Són aquelles que permeten 

desplegar unes certes capacitats intel·lectuals i personals o habilitats interpersonals. Tot i ser 

comunes a la major part de titulacions, el seu grau de rellevància és diferent a cadascuna 

d’elles. Es poden dividir en: 

Instrumentals  Constitueixen una eina o un mitjà per a l’aprenentatge i la formació. 

Personals  Habilitats i capacitats orientades a les relacions interpersonals. 

Sistèmiques  Relacionades amb la visió de conjunt i gestió de la totalitat de les 

actuacions. 

- Competències específiques: Són pròpies d’un àmbit o titulació i són properes a aspectes 

formatius, àrees de coneixement o matèries. Es poden dividir en: 

Acadèmiques  Directament relacionades amb la formació disciplinària, i conformen el 

perfil acadèmic. Estan formades pel corpus de coneixements, conceptes i teories. 

Professionals  Directament relacionades amb les tasques que els titulats i titulades 

han d’exercir en la societat, i conformen el perfil professional.  
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Les competències específiques són inherents al temari d’una determinada assignatura, per tant, 

si per a l’exercici d’Enginyer Industrial cal tenir competències en càlcul i disseny d’estructures, 

sabem que caldrà d’incloure al pla d’estudis d’Enginyer Industrial assignatures referents a la 

Teoria d’Estructures. 

Les competències genèriques, en canvi, no són pròpies del temari de cap assignatura, sinó que 

es poden treballar a qualsevol d’elles: a l’assignatura de teoria d’estructures, per exemple, 

podem treballar la capacitat de reflexió i de raonament crític de l’estudiant demanant que, en 

finalitzar cada activitat, valori i justifiqui per escrit la validesa dels resultats obtinguts. 

 

5.4. Fases de treball per al disseny de les noves titulacions 

basades en les competències 

El disseny de les noves titulacions basades en competències té vàries fases de treball. 

5.4.1. Fase I: Definició del perfil de la titulació 

El perfil de la titulació és la declaració de competències específiques i genèriques que s’espera 

dels graduats i de les graduades, en relació amb la formació futura i els rols professionals. 

Aquest perfil és elaborat per l’Òrgan Responsable de la Titulació (ORT) i, una vegada la titulació 

ha superat aquesta fase, ja es troba aprovada i a punt per a ser desenvolupada (fases 2, 3 i 4). 

5.4.2. Fase II: Disseny del projecte formatiu 

El disseny del projecte formatiu s’ha de fer en base a aconseguir que els alumnes adquireixin el 

perfil de la titulació una vegada finalitzats els estudis, de manera que ha de definir les 

competències genèriques i específiques, i concretar-les en objectius generals d’aprenentatge, 

els quals configuraran les diferents assignatures del pla d’estudis. 
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5.4.3. Fase III: Planificació de la docència 

Correspon a la fase de planificació de la docència la concreció dels objectius generals 

d’aprenentatge en objectius específics (associats a competències específiques mitjançant el 

temari de l’assignatura), la selecció de la metodologia docent, el disseny de les activitats 

d’aprenentatge i la seva distribució temporal, i les activitats d’avaluació i qualificació. 

En aquesta fase, és on s’estableix finalment el binomi “assignatura - competències”,  tenint en 

compte el temps disponible per consolidar dites competències, i és on es troba emmarcat el 

present projecte de millora de la docència de Teoria d’Estructures. 

5.4.4. Fase IV: Millora continuada i acreditació 

Per tal d’establir els processos de millora continuada i acreditació de la qualitat de la titulació, es 

definiran els principis i criteris sobre els quals s’establiran els mecanismes d’avaluació de 

resultats i d’aplicació del programa d’assegurament de la qualitat. 

 

5.5. Nova estructura de cicles de l’ensenyament superior 

L’EEES tracta de crear un sistema comparable de titulacions que permetin als titulats exercir la 

seva professió a qualsevol estat membre de la Unió Europea. 

L’estructura de les titulacions  adopta un sistema comú basat en: 

Grau o Primer Cicle: Format per dues parts: una primera de més bàsica i general, i una 

segona més específica, orientada a l’exercici de les activitats professionals. 

Màster o Segon Cicle: Estudis més avançats i especialitzats en una matèria o 

multidisciplinars, que donen lloc a l’obtenció d’un màster. 

Doctorat o Tercer Cicle: Formació avançada de l’estudiant en tècniques d’investigació 

que dóna lloc a l’obtenció d’un màster. 
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Pel que fa a l’estructuració dels Estudis Superiors d’Enginyeria Industrial, en el moment de 

l’elaboració d’aquest projecte, s’estava debatent àmpliament per part d’escoles d’Enginyeria, 

col·legis professionals, etc., la forma d’adaptació de les Enginyeries Tècniques i Superiors al 

nou EEES. 

Com a referent legal, es disposava únicament dels esborranys del Ministeri de Ciència i 

Innovació (amb difusió a principis de juny del 2008) sobre els requisits dels títols per habilitar 

l’exercici d’Enginyer Tècnic Industrial i Enginyer Industrial: 

“Orden por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Técnico Industrial. “ 

“Orden por la que se establecen los requisitos para la verificación de los títulos universitarios 

oficiales que habiliten para el ejercicio de la profesión de Ingeniero Industrial. “ 

En aquests esborranys, s’equipara l’actual titulació d’Enginyer Tècnic a un títol de grau i 

l’Enginyer Industrial Superior a un títol de màster, i se’n defineixen les condicions d’accés, els 

objectius generals d’aprenentatge, i una breu descripció de la docència estructurada en mòduls 

obligatoris amb crèdits ECTS assignats. 

A la titulació d’Enginyer Industrial, defineix el mòdul d’Instal·lacions i Plantes Industrials, al qual 

s’assigna 15 crèdits ECTS, i que tracta el temari de la Teoria d’Estructures i les Construccions 

Industrials, així com el disseny de les instal·lacions existents en una planta industrial (elèctrica, 

fluids, telecomunicacions, etc.). Sembla lògic pensar que l’assignatura de Teoria d’Estructures 

estarà emmarcada en aquest bloc d’especialització. 
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5.6. Sistema de crèdits ECTS: còmput del deure acadèmic 

Fins ara, el còmput de crèdits es feina en base al R.D. 779/1998 (directius generals comunes 

als plans d’estudi de títols universitaris de caràcter oficial), on s’indicava que un crèdit 

corresponia a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seves equivalències, així com 

activitats acadèmiques dirigides. 

Per al còmput del deure acadèmic d’una forma unificada a nivell europeu, s’ha creat l’European 

Credit Transfer System (ECTS), regit a Espanya pel R.D. 1125/2003 que estableix entre d’altres 

 que cada curs acadèmic serà de 60 ECTS.  

Cada crèdit ECTS tindrà una dedicació de 25-30 hores, però a la UPC s’ha pres la determinació 

de considerar un crèdit com a 25 hores de dedicació [UPC - Vicerectorat de Política Acadèmica, 

2008] , per tant, el curs acadèmic implicarà una dedicació de l’estudiant de 1500h al llarg d’unes 

36 a 40 setmanes. 

A l’assignació de crèdits a cadascuna de les assignatures es computarà el nombre d’hores de 

treball que li calen a l’estudiant mitjà per adquirir els coneixements, capacitats i destreses 

indicats a dita assignatura. 

Aquest còmput d’hores contemplarà tant les hores dedicades a les classes lectives (teòriques o 

pràctiques), les hores d’estudi personal, les dedicades a la realització de seminaris, treballs, 

pràctiques o projectes, així com les exigides per a la preparació i realització dels exàmens i 

proves d’avaluació. 
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5.7. El nou paradigma formatiu: selecció de mètodes docents 

El plantejament de l’EEES situa l’alumne al centre del model formatiu com a principal motor del 

seu propi aprenentatge, potenciant l’adquisició de competències acadèmiques i professionals 

(específiques) però també sistèmiques, personals i instrumentals (genèriques). 

De fet, l’aprenentatge de l’alumne de forma autònoma ha de ser la garantia que aquest pugui 

continuar formant-se al llarg de tota la seva vida, un element clau en un món en continu procés 

de canvi, on part dels coneixements ensenyats a un alumne (sobretot aquells aspectes més 

tecnològics) són obsolets ja en acabar la carrera. 

Així, el nou model d’aprenentatge deixa enrere els models tradicionals d’ensenyament basats 

en l’exposició magistral de coneixements associats a determinades matèries, on el professor és 

el principal actor i l’alumne un receptor sovint massa passiu. 

Segons la filosofia de l’EEES, el professor serà l’encarregat de proporcionar el coneixement 

inicial, de dissenyar les activitats a través de les quals l’alumne tingui un bon aprenentatge, 

utilitzant metodologies d’aprenentatge actives, amb les quals es podran obtenir millors resultats 

a través de la implicació, la motivació, l’atenció i el treball constant de l’estudiant, tal com es pot 

comprovar a la figura 5.1, que mostra els resultats obtinguts als National Training Laboratories 

de Bethel (Maine, USA): 

 

 

 
Figura .5.1 Informació retinguda segons el mètode d’aprenentatge 
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5.8. Descriptors del marc europeu de qualificacions per a 

l’EEES  

La definició dels objectius d’aprenentatge i les competències és un dels punts més importants a 

la planificació de la docència, ja que en base a aquests objectius i competències cal fer una 

planificació docent coherent, amb mètodes docents i activitats planificades d’un nivell adequat, i 

proves d’avaluació que valorin efectivament l’assoliment dels objectius d’aprenentatge i les 

competències previstes. 

Com a marc de referència de les fites del nivell d’aprenentatge dels alumnes, en finalitzar els 

estudis de grau, màster i doctorat, es varen definir a Bergen, el 2005, el que s’anomena 

descriptors de Dublín.Així per a un estudiant/a de primer cicle (grau) s’espera: 

- Demostrar coneixements i comprensió en un camp d’estudi a un nivell superior al de 

l’educació general secundària. 

- Capacitat per aplicar els coneixements i la seva comprensió de manera que es pugui 

determinar un plantejament professional de la seva feina o professió, mitjançant 

l’elaboració i defensa d’arguments. 

- Habilita per aplegar i interpretar dades rellevants per emetre judicis que incloguin 

reflexió sobre temes socials, científics o ètics significatius. 

- Capacitat de comunicar informació, idees, problemes, i solucions tant a audiències 

expertes com a no. 

- Desenvolupament d’habilitats d’aprenentatge que li permetin seguir estudis amb alt 

grau d’autonomia. 

Per a un estudiant/a de segon grau (màster) s’espera: 

- És capaç d’aplicar els seus coneixements i la seva comprensió, com també les 

habilitats per resoldre problemes, en entorns nous o no familiars i en contextos 

amplis (o multidisciplinaris) relatius al seu camp d’estudi. 

- Capacitat per integrar coneixements i afrontar la complexitat, i formular judicis a 

partir d’informació incompleta o limitada. 
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- Capacitat per comunicar les conclusions, coneixements i el marc conceptual tant a 

audiències expertes com a no, de manera clara i sense ambigüitats. 

- Ha desenvolupat habilitats d’aprenentatge que li permeten continuar els estudis de 

manera àmpliament autodirigida o autònoma. 

Tan important com el coneixement, els objectius específics d’aprenentatge és el coneixement 

dels descriptors de Dublín que marquen la intensitat o l’aprofundiment amb què els estudiants 

han d’assolir aquests coneixements una vegada finalitzats els estudis. 

En el cas de l’assignatura de Teoria d’Estructures, ubicada possiblement dins el màster 

d’Enginyeria Industrial, caldrà tenir present els descriptors per als estudiants de màster. 
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6. La docència actual de Teoria d’Estructures 

6.1. La matèria de Teoria d’Estructures a l’ETSEIB 

L’assignatura de Teoria d’Estructures s’imparteix conjuntament amb Construccions Industrials 

actualment a l’ETSEIB al 7è quadrimestre (4rt any) de la titulació d’Enginyeria Industrial, a 

càrrec del departament de Resistència de Materials i Estructures a l’Enginyeria. 

És de tipus troncal, per tant, cursada de forma obligatòria per tots els estudiants d’enginyeria 

industrial sigui quina sigui la seva intensificació. 

6.1.1. Dedicació actual 

A Teoria d’Estructures li són assignats 3 crèdits al sistema actual de còmput, que vénen a 

significar 2’4 crèdits segons el sistema ECTS (la part de Construccions Industrials disposa de 3 

crèdits més). 

Aquests 3 crèdits es desglossen en 1’5 crèdits de teoria i 1’5 de problemes (no hi ha assignació 

de crèdits per pràctiques de laboratori). 

Comptant una dedicació actual de 10 hores per cada crèdit, arribem a 15h de teoria i 15 de 

problemes, que són impartits en 1 classe setmanal de 2 hores cadascuna durant 15 setmanes.  

 

6.1.2. Objectius generals 

L’objectiu principal és proporcionar els coneixements necessaris en arquitectura industrial, 

especialment sobre el disseny i càlcul estructural dins l’àmbit de l’edificació en general. 

 Així, referent a l’àrea de teoria d’estructures, es toquen temes de: 

- Anàlisi d’estructures d’acer i formigó estructural. 

 Quant a construccions industrials (alguns temes vinculats també a la teoria d’estructures): 

- Disseny, càlcul i construcció d’edificis, naus i estructures industrials. 

- Criteris de distribució en planta de processos industrials. 
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- Planificació de sol industrial. 

- Normatives constructives i d’instal·lacions.  

 

6.1.3. Continguts 

Els continguts de l’assignatura de Teoria d’Estructures, actualment impartits, són els següents: 

1. Càlcul d’Estructures  

Accions i seguretat. Estructures isostàtiques i hiperestàtiques.· Mètode de Cross. Pòrtics 

plans. Càlcul matricial d'estructures de barres. Pòrtics plans i tridimensionals Mètodes 

de càlcul simplificat. Predimensionament. Gelosies simples Càlcul de plaques i làmines. 

Dipòsits. Recipients. · Utilització del mètode dels elements finits. 

2. Estructures Metàl·liques 

 Dimensionament dels elements. Bigues. Pilars .· Càlcul d'unions. 

3. Formigó Estructural 

Bases de càlcul de la secció i estats límits.· Dimensionament dels elements. Bigues. 

Pilars. Fonaments Formigó pretensat 

 

6.1.4. Metodologia docent actual 

La metodologia de les classes és de tipus magistral, utilitzant l’expressió oral i la representació 

gràfica convencional o avançada com a eines vehiculars. Els coneixements teòrics es 

transmeten de forma clara i ordenada segons la programació.  

L’exemplificació és sempre contextualitzada dins el tema corresponent. Els exercicis 

d'avaluació, proposats a l’estudiant, són realitzats de forma no presencial i com una aplicació 

pràctica dels coneixements explicats. Es fa necessària una ampliació o recerca personal per a 

la realització completa dels mateixos. S'utilitzen els coneixements de l’estudiant procedents 

d'altres assignatures i les capacitats pròpies de l'enginyeria. 
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6.1.5. Sistema d’avaluació 

Es determina la nota final a través de la següent fórmula: 

Teoria d’estructures: 50% de la nota final 

Avaluació continuada mitjançant treball de curs – 25% 

Nota examen final – 25% 

Construccions industrials: 50% de la nota final 

Avaluació continuada mitjançant treball de curs – 25% 

Nota examen final – 25% 

 

6.1.6. Recursos disponibles 

Els recursos proposats per a l’estudiant són en forma de bibliografia bàsicament. 

Els 3 títols principals per al seguiment de l’assignatura de teoria d’estructures, i en el qual es 

basa l’exposició de coneixements són:  

FORNONS, J.M. El Método de los elementos finitos en la ingeniería de estructuras. 

Barcelona,  Marcombo-Boixareu, DL 1982  

FORNONS, J.M., Introducción al cálculo de las estructuras de hormigón armado. 

Barcelona , ETSEIB - CPDA, 1998 

FORNONS, J.M  Teoría de estructuras. 3a ed. Barcelona,CPDA-ETSEIB, 1996 
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6.2. Planificació actual de la docència 

La planificació descrita a continuació es basa en la docència real de l’assignatura durant el 

quadrimestre de tardor del curs 2005-06 (veure taules 6.1 a 6.15). 

 

Sessió 1 (2h) 

Tema: Idees prèvies al mètode de Cross. 

Conceptes: 
1er i 2n Teorema de Mohr. Moments d’encastament perfecte. 

Reaccions hiperestàtiques. Coeficients de transmissió. 

Metodologia docent: Lliçó magistral. 

Suport docència: Pissarra 

Exercicis: No 

 

 

Sessió 2 (2h) 

Tema: Introducció al mètode de Cross. 

Conceptes: 

Concepte de rigidesa. Moments d’encastament local. Concepte 

de nus rígid. Coeficient de repartiment. Etapes del mètode de 

Cross. 

Metodologia docent: Lliçó magistral. 

Suport docència: Pissarra 

Exercicis: No 

 

Taula. 6.2. Programació Sessió 2 
Taula.6.1 Programació Sessió 1 
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Sessió 3 (2h) 

Tema: Mètode de Cross. Estat fonamental. 

Conceptes: 

Concepte de rigidesa. Moments d’encastament local. Concepte 

de nus rígid. Coeficient de repartiment. Etapes del mètode de 

cross. 

Metodologia docent: Lliçó magistral amb explicació d’exemple. 

Suport docència: Pissarra 

Exercicis: 
Exemple d’anàlisi de biga continua mitjançant mètode de 

Cross. 

 

 

 

 

Tema: 

Conceptes

Metodologi

Suport doc

Exercicis: 

 

Taula. 6.3. Programació Sessió 3 
Sessió 4 (2h) 

Mètode de Cross. Estat fonamental. Introducció a l’estat 

paramètric. 

: Causes del desplaçament de les estructures. 

a docent: Lliçó magistral amb explicació d’exemple. 

ència: Pissarra 

Exemple d’anàlisi de pòrtic indesplaçable mitjançant mètode 

de Cross. 
Taula. 6.4. Programació Sessió 4 
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Sessió 5 (2h) 

Tema: Mètode de Cross. Estat paramètric. 

Conceptes: 
Moments d’encastament local. Equació d’equilibri de tallants. 

Càlcul desplaçaments. Mètode de Cross amb voladissos. 

Metodologia docent: Lliçó magistral amb explicació d’exemple. 

Suport docència: Pissarra 

Exercicis: 
Exemples d’anàlisi de pòrtic desplaçable i anàlisi pòrtic amb 

voladís mitjançant mètode de Cross.  

 

 

 

Tema: 

Conceptes: 

Metodologia d

Suport docènc

Exercicis: 

 

Taula. 6.5. Programació Sessió 5 
Sessió 6 (2h) 

Formigó armat. Conceptes introductoris. 

Resistència de càlcul. Diagrama tensió – deformació. Reologia 

del formigó. Acer per a les armadures. 

ocent: Lliçó magistral. 

ia: Pissarra 

No. 
Taula. 6.6. Programació Sessió 6 
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Sessió 7 (2h) 

Tema: Formigó armat. Conceptes introductoris. 

Conceptes: Dominis de deformació. 

Metodologia docent: Lliçó magistral. 

Suport docència: Pissarra 

Exercicis: No. 

 

 

 

 

Tema: 

Conceptes: 

Metodologia doc

Suport docència:

Exercicis: 

 

Taula. 6.7. Programació Sessió 7 
Sessió 8 (2h) 

Lliçó no realitzada per festivitat Tots Sants. 

Els continguts són exposats a la sessió posterior. 

ent:

 

Taula. 6.8. Programació Sessió 8 
Sessió 9 (2h) 

Formigó armat. Armat de jàsseres 

Moment reduït. Quantia mecànica. Utilització de taules. 

Recobriment. Separació armadures. 

 Lliçó magistral amb explicació d’exemples. 

Pissarra i apunts manuscrits pel professor. 

Exemple de càlcul de l’armadura necessària per a una jàssera 

sotmesa a flexió simple. 
Taula. 6.9. Programació Sessió 9 



Pàg. 36  Memòria 

 

Sessió 10 (2h) 

Tema: Formigó armat. Armat de jàsseres 

Conceptes: Dimensionament amb armadura de compressió (domini 4). 

Metodologia docent: Lliçó magistral amb explicació d’exemples. 

Suport docència: Pissarra i apunts manuscrits del professor. 

Exercicis: 
Exemple de càlcul de l’armadura necessària per a una jàssera 

sotmesa a flexió simple en el domini 4 de deformació. 

 

 

Tema: 

Conceptes: 

Metodologia doce

Suport docència:

Exercicis: 

 

Taula. 6.10. Programació Sessió 10 
Sessió 11 (2h) 

Estructures reticulades. Mètode de Cremona. 

Tipologies estructurals. Estructures triangulades 

indeformables. Concurrència de barres en els nusos. 

Coeficients de vinclament. Polígon de forces als nusos. 

nt: Lliçó magistral amb explicació d’exemples. 

 Pissarra. 

Exemple de càlcul d’esforços en una estructura encavallada 

mitjançant el mètode de Cremona. 
Taula. 6.11. Programació Sessió 11 
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Sessió 12 (2h) 

Tema: Estructures reticulades. Mètode de Cremona. 

Conceptes: 
Coeficients vinclament. Rigidització d’estructures (creus S. 

Andrés) 

Metodologia docent: Lliçó magistral amb explicació d’exemples. 

Suport docència: Pissarra i apunts manuscrits del professor. 

Exercicis: 
Exemple de dimensionat d’estructura encavallada mitjançant el 

mètode de Cremona. 

 

 

 

 

 

Taula. 6.12. Programació Sessió 12 
Sessió 13 (2h) 

Lliçó no realitzada per festivitat de la Immaculada. 

Els continguts són exposats a la sessió posterior. 
Taula. 6.13. Programació Sessió 13 
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Sessió 14 (2h) 

Tema: Càlcul matricial d’estructures. 

Conceptes: 

Interpretació física dels coeficients de rigidesa. Equacions 

fonamental d’equilibri nodal. Eixos locals i globals. Vector de 

forces i desplaçaments nodals. Discretització. 

Metodologia docent: Lliçó magistral. 

Suport docència: Pissarra i apunts manuscrits del professor. 

Exercicis: No 

 

 

Tem

Conc

Meto

Supo

Exer

 

 

Taula. 6.14. Programació Sessió 14 
Sessió 15 (2h) 

a: Càlcul matricial d’estructures. 

eptes: 

Paràmetres de rigidesa. Acoblament de les matrius de rigidesa 

de diversos elements barra. Aplicació de les condicions de 

contorn. 

dologia docent: Lliçó magistral amb explicació d’exemple. 

rt docència: Pissarra i apunts manuscrits del professor. 

cicis: 
Plantejament de la resolució d’un pòrtic simple mitjançant el 

mètode matricial de la rigidesa. 
Taula. 6.15. Programació Sessió 15 
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6.3. Valoració de l’actual mètode docent 

Per procedir a la valoració de l’actual mètode docent s’ha cregut convenient de plantejar-se una 

sèrie de qüestions:. 

6.3.1. Els objectius generals de l’assignatura són encertats? 

Els objectius d’aprenentatge definits en aquesta assignatura són fruit de la necessitat de formar 

tècnics preparats per a l’anàlisi de qualsevol tipus d’estructures que es presentin a l’àmbit de 

l’edificació industrial; per tant, la definició dels objectius generals és adequada, i és coherent 

amb les facultats professionals per a les quals habilita la titulació d’Enginyer Industrial. 

6.3.2. El contingut i els objectius específics proposats són adequats? 

El temari oficial descrit a la guia docent conté massa blocs i el temps no és suficient, però la 

programació real del curs que el professorat adopta (mètode de Cross, matricial, encavallades i 

formigó) si que és adequada al temps disponible i permet a l’estudiant consolidar prou bé els 

coneixements adquirits, si bé en un nivell bàsic a tots ells. 

Els objectius específics descrits són massa extensos per a la seva realització en un curs de 15 

hores teòriques i 15 de problemes, per tant, inviten a la tria dels que el professor cregui més 

rellevants. 

Es defineixen 3 blocs (càlcul d’estructures, estructures metàl·liques i formigó estructural), però 

únicament es tracta el primer i part del tercer, i amb excepcions, ja que durant el curs de Teoria 

d’Estructures no es tracten els temes de càlcul de plaques i làmines, dipòsits o la utilització del 

mètode dels elements finits, tal com s’indica a la guia docent actual. 

Així, el problema rau en la definició d’un nombre excessiu d’objectius específics d’aprenentatge. 
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6.3.3. La metodologia docent és adequada per a la consecució dels objectius 

previstos? 

Els mètodes docents actuals, lliçó magistral amb alternança d’exemples, són força correctes 

considerant el nombre d’estudiants a les aules (50-80) i el temps disponible. 

No obstant això, sota l’òptica de l’EEES, caldria introduir una major participació de l’alumne, i 

fomentar que ell fos el motor del seu propi aprenentatge i, per això, cal modificar la seqüència 

de les classes i introduir mètodes docents més actius. 

Actualment, s’exposen ordenadament els conceptes teòrics clàssics (teoremes de Mohr, 

constants elàstiques, moments d’encastament perfecte, etc.) que permeten arribar a l’alumne a 

resoldre els exercicis, quan seria més interessant plantejar problemes a l’alumne i que aquest 

veiés per ell mateix la forma de solucionar-los. 

La introducció de mètodes docents més actius seria un altre factor que ajudaria a l’alumne a 

incrementar el nivell d’aprenentatge mitjançant la seva participació directa a la classe. 

6.3.4. El mètode d’avaluació reflecteix el nivell de competència dels alumnes? 

Probablement, no. El sistema actual pot reflectir la capacitat de l’alumne de resoldre els 

problemes exposats a classe, però, en canvi, no avalua si l’alumne té dubtes conceptuals 

importantíssims, com ara diferenciar estructures isostàtiques, hiperestàtiques, triangulades, etc. 

Un altre factor negatiu és que no permet a l’estudiant de conèixer la seva evolució, ja que els 

lliuraments són al final i no hi ha examen parcial. 

6.3.5. Els recursos disponibles són adequats? 

Les classes són bàsicament de pissarra i paper; probablement seria interessant aprofitar els 

recursos de què es disposa actualment a la universitat d’una forma més efectiva: aules 

equipades amb retroprojectors, campus virtual, aules amb ordinadors, etc. 
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6.4. Conclusions sobre la docència actual 

Una vegada realitzada l’etapa de valoració del mètode docent actual, es pot procedir a descriure 

les conclusions sobre aquest punt: 

6.4.1. Punts conformes a l’actual mètode docent: 

- La descripció dels objectius generals d’aprenentatge és adequada. 

- Si bé la definició dels objectius específics d’aprenentatge en la guia docent és 

massa extensa i no és assolible en el temps disponible, la selecció dels mateixos 

que es fa a les classes és encertada. 

6.4.2. Qüestions millorables a l’actual mètode docent: 

- Els continguts són massa extensos i no és possible tractar-los tots amb el temps 

actual. 

- No hi ha un tema introductori que permeti a l’alumne clarificar els conceptes més 

fonamentals sobre la teoria d’estructures. 

- La metodologia docent actual basada en la classe magistral i la resolució d’alguns 

exemples pot ser millorada mitjançant la introducció de mètodes docents més actius 

que fomentin la participació de l’alumne. 

- Els mètodes d’avaluació no permeten a l’estudiant conèixer el seu grau d’assoliment 

dels objectius ja que tots els lliurament són al final del curs. 

- Els recursos emprats a les classes (pissarra i apunts manuscrits) són insuficients i 

desaprofiten el potencial que els equipaments de l’escola ofereixen. 
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7. Anàlisi d’alternatives al sistema actual 

Un cop ha estat analitzada la docència actual i s’han extret les conclusions pertinents, es 

procedeix a l’anàlisi de les possibles millores docents que es poden introduir al curs de Teoria 

d’Estructures per obtenir una major capacitació dels alumnes i adequar-lo a les directrius de 

l’EEES. 

Les diferents alternatives proposades per a cada punt seran analitzades en base a la seva 

viabilitat, tant per a l’execució de les classes, com pels recursos disponibles i la càrrega de 

treball del professorat i els alumnes. 

7.1. Alternatives a la definició de continguts de l’assignatura 

La definició de continguts actual a la guia docent és massa extensa, motiu pel qual a la pràctica 

s’ha de limitar únicament al primer bloc (càlcul d’estructures) deixant de banda els altres dos 

(estructures metàl·liques, inexistent, i formigó estructural, que s’exposa molt per sobre). 

És evident que la guia docent constitueix un element de referència important, ja que informa als 

nous professors, alumnes i a la resta d’universitats dels continguts, dels objectius previstos i de 

la metodologia emprada en una assignatura determinada [UPC-ICE, 2007a]. 

És per això que cal adequar la guia docent a la realitat de l’assignatura, definint una sèrie 

d’objectius específics d’aprenentatge (per tant, uns continguts) ajustats al temps disponible. 

Tenint present que aquesta assignatura és troncal a la titulació d’Enginyer Industrial, i que és la 

única que un alumne que no sigui de la especialitat veurà referent a la Teoria d’Estructures, 

sembla lògic pensar de reforçar els continguts de base referents al càlcul estructural, deixant de 

banda els temes més aplicats com el càlcul d’estructures metàl·liques i de formigó estructural. 

Així, els continguts descrits a l’apartat 5.1 (docència actual de Teoria d’Estructures) es deixarien 

en: 

1. Càlcul d’Estructures  

Accions i seguretat. Estructures isostàtiques i hiperestàtiques.· Mètode de Cross. Pòrtics 

plans. Càlcul matricial d'estructures de barres. Pòrtics plans i tridimensionals Mètodes 

de càlcul simplificat. Predimensionament. Gelosies simples 
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2. Introducció al Formigó Estructural: 

Bases de càlcul de la secció i estats límits. Dimensionament dels elements. Bigues.  

Aquests continguts són suficients com a coneixement de base per a un titulat en Enginyeria 

Industrial, ja que a partir d’aquests és possible formar-se per si mateix en el càlcul d’estructures 

metàl·liques i el formigó amb major profunditat. 

7.2. Alternatives als mètodes docents previstos 

La selecció dels mètodes docents és la presa de decisions sobre els procediments i recursos a 

utilitzar a les diferents fases de la tasca educativa, sempre mantenint la coherència entre els 

objectius a assolir i els recursos o les accions adoptades. 

Segons Mario de Miguel (2007), els mètodes docents es poden classificar en: 

- Mètode expositiu – lliçó magistral: Transmissió de coneixements del professor a 

l’alumne. 

- Estudi de casos: Adquisició d’aprenentatges mitjançant l’anàlisi de casos reals o 

simulats. 

- Resolució d’exercicis o problemes: Exercitar, assajar o posar en pràctica els 

coneixements previs. 

- Aprenentatge basat en problemes: Desenvolupar aprenentatges actius seguint el 

fil conductor d’un problema. 

- Aprenentatge orientat a projectes: Realització d’un projecte sobre la resolució 

d’un problema aplicant habilitats i coneixements adquirits. 

- Aprenentatge cooperatiu: Desenvolupar aprenentatges actius en grup. 

- Contracte d’aprenentatge: Desenvolupar l’aprenentatge autònom. 

Donada la naturalesa de l’assignatura de Teoria d’Estructures, que té força contingut teòric, el 

temps disponible, i el nombre d’alumnes presents a les classes (50-80), les metodologies 

docents més viables són: el mètode expositiu, l’estudi de casos, la resolució d’exercicis o 

problemes.  
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El mètode expositiu serà un dels més rellevants, ja que per naturalesa les classes esdevenen 

un acte on els coneixements del professor es transfereixen als alumnes. 

Cal promoure però la motivació i l’autoaprenentatge dels alumnes, motiu pel qual és interessant 

començar un nou tema o la introducció d’un concepte amb l’estudi de casos, on els alumnes 

vegin la realitat (causes, conseqüències, utilització real, etc.) per després arribar a deduir per 

ells mateixos o amb l’ajuda del professor la teoria que envolta el cas. 

La resolució d’exercicis i problemes serà una de les claus del procés d’aprenentatge dels 

alumnes, tant dins com fora de l’aula. La seva programació, de dificultat creixent, ha de 

permetre a l’alumne evolucionar en la matèria fins a dominar la resolució dels problemes 

satisfactòriament. 

L’aprenentatge orientat a projectes no és idoni per a aquesta assignatura, possiblement ho 

seria més per a una assignatura d’organització industrial, projectes, disseny mecànic, etc., però 

no per a la teoria d’estructures, en aquesta assignatura proposar per exemple la resolució d’un 

projecte de construcció seria massa costós en temps. 

L’aprenentatge cooperatiu s’ha desestimat per l’elevat nombre d’estudiants dels grups de 

classe i perquè l’experiència col·lectiva no és especialment enriquidora en una assignatura 

d’aquest tipus on els conceptes són concisos i el coneixement de l’alumne ha de ser personal. 

El contracte d’aprenentatge es treballarà en la mesura que els estudiants hauran de resoldre 

activitats a casa i realitzar testos de forma periòdica. 
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7.3. Alternatives a la planificació d’activitats 

Actualment hi ha planificades activitats per realitzar a classe i a casa. 

Les activitats planificades per realitzar a classe són prou correctes per a l’assoliment dels 

coneixements programats, ja que tracten la resolució dels principals tipus de problemes que 

l’alumne es podrà trobar a l’examen, però possiblement no inciten l’alumne a actuar com a 

motor del seu propi aprenentatge i per tant el nivell de comprensió per ésser inferior. 

És per això que caldria proposar activitats addicionals al llarg dels temes que facin que 

l’estudiant hagi de participar activament en les classes, sempre buscant que les activitats 

suposin una motivació i un esforç de raonament per als estudiants. 

Un dels punts dèbils del mètode docent actual és la planificació de les activitats fora de classe, 

ja que hi ha programada una única activitat a final de curs (a lliurar el dia de l’examen final) que 

actua com a síntesi de tot el temari, però que evidentment comporta que l’estudiant no treballi 

de forma constant durant tot el curs sinó que ho faci exclusivament al final, i que, a més a més, 

no sigui conscient del seu nivell d’aprenentatge. 

Per evitar això, es pot optar per planificar una sèrie d’activitats a realitzar a casa al llarg del curs, 

una per tema per exemple, que obliguin l’estudiant a treballar de forma contínua i li permeti de 

conèixer el seu nivell. 

 

7.4. Alternatives als mètodes d’avaluació previstos 

El mètode d’avaluació actual es basa en la nota del treball final i l’examen final, per tant, té un 

important inconvenient: l’alumne rep les dues úniques notes del curs una vegada ja s’han de 

publicar a l’acta. No hi ha procés de retro-alimentació. 

Per evitar que l’alumne no sigui conscient del seu nivell d’assoliment dels objectius fins el dia de 

lliurament de les actes, cal planificar una sèrie d’activitats d’avaluació al llarg del curs, ja siguin 

amb qualificació o sense, per tal que l’alumne, i també el professor, puguin rectificar a temps i 

reconduir les situacions adverses. 
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A tal efecte, una opció és programar testos d’avaluació en finalitzar cada tema, a part de poder 

considerar que la realització de les activitats planificades de forma autònoma a l’acabament de 

cada tema ja constituirà per si mateixa una eina d’avaluació dels alumnes. 

Igualment cal mantenir l’opció de fer un únic examen final. 

Cal tenir present les facilitats que la plataforma Moodle [UPC-ICE, 2008] ofereix al plantejament 

i correcció de testos. 

 

7.5. Alternatives als recursos emprats a les classes 

L’escola disposa d’aules equipades amb un ordinador i projectors, per la qual cosa limitar-se a 

utilitzar la pissarra és desaprofitar el potencial que les noves tecnologies ofereixen. 

El temari de teoria d’estructures pot ésser molt ampli, però es troba limitat per dos factors: 

- La capacitat d’assimilació i aprenentatge de continguts per part dels estudiants. 

- La velocitat en la impartició dels temes per part del professorat. 

Una eina que pot ajudar molt en aquests dos punts és la creació d’un material de suport 

multimèdia, que permeti al professor exposar més àgilment i entenedora les seves classes, i a 

l’alumne tenir un seguiment més actiu i còmode de les mateixes. 

Les activitats planificades fora de classe i els testos d’avaluació poden ser desenvolupats al 

campus Atenea, a la plataforma de treball “Moodle”. 

La utilització del campus Atenea és una eina molt potent per a la programació d’activitats, testos 

d’autoavaluació i qualificació per a grups d’estudiants molt nombrosos, on les tasques de 

correcció amb avaluació continuada serien molt feixugues. 

Així es poden proposar tants testos com es vulguin, ja que la correcció i qualificació és 

automàtica. També les activitats es poden parametritzar i avaluar de forma automàtica. 
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8. Descripció de la solució adoptada 

8.1. Objectius generals de l’assignatura 

Cal tenir present que, per tractar-se d’una assignatura troncal al Pla d’Estudis d’Enginyer 

Industrial, tots els alumnes que cursin la titulació faran aquesta assignatura. Hi ha dos grups 

principals d’estudiants destinataris de l’assignatura de Teoria d’Estructures, tal com es pot veure 

a la Fig. 8.1: 

- Alumnes que cursaran posteriorment l’especialitat d’Estructures i Construccions 

Industrials. 

 - Alumnes que cursaran d’altres especialitats.  

 

 

 

 

Fig.  8.1. Formació dels estudiants segons l’especialitat. 
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L’existència d’aquesta realitat diferenciada obliga a plantejar de forma coherent els objectius 

generals de l’assignatura, ja que ha d’ésser funcional i tenir utilitat tant per al grup d’estudiants 

que seguiran amb la intensificació, com per als que no la seguiran. 

Així, per al primer grup d’estudiants, aquesta assignatura es converteix en la base de les 

posteriors que tractaran amb major aprofundiment l’enginyeria de les estructures i les 

construccions industrials (Teoria d’Estructures I i II, Formigó Armat, Estructures Metàl·liques, 

Construcció i Arquitectura Industrial I/II i Urbanisme). Cal que l’assignatura els permeti afrontar 

les posteriors amb els coneixements inicials sòlids, el coneixement de les diferents tipologies 

estructurals, la forma de treball de les mateixes, l’isostatisme i l’hiperestatisme, i els mètodes de 

càlcul associats. 

D’altra banda, per als estudiants que no segueixen la intensificació d’Estructures, aquesta serà 

l’única assignatura de teoria d’estructures que cursaran al llarg de la carrera, i la utilitat que ha 

de tenir és la de posar els fonaments per a què l’estudiant pugui reprendre la formació en 

aquest camp de coneixement de forma autònoma en un futur, si així s’hi veu obligat per 

circumstàncies laborals. Posar els fonaments en aquesta assignatura equival a preparar uns 

continguts de mínims però que clarifiquin de forma absoluta les diferents tipologies estructurals, 

la forma de treball de les estructures isostàtiques i hiperestàtiques, i els mètodes de càlcul 

d’aquestes. 

En tot cas, cal tenir present que, tal com anuncia la filosofia del nou EEES, no tan sols és 

important allò que s’explica, sinó la potencialitat que dóna a l’estudiant per tal que pugui formar-

se per si mateix en un futur. 
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8.2. Desenvolupament de continguts 

A continuació, es mostra una relació dels temes i els capítols en què s’ha estructurat el curs de 

Teoria d’Estructures (veure taules 8.1 i 8.2): 

Tema Cap. Continguts 
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 de les estructures hiperestàtiques 

1.8 Mètodes numèrics per a l’anàlisi d'estructures hiperestàtiques 

1.-Introducció al càlcul 
d'estructures. 
Estructures 

isostàtiques i 
hiperestàtiques. 

1.9 Normativa aplicable al càlcul d'estructures. Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

2.1 Introducció al mètode de Cross 

2.2 Concepte d'estructura indesplaçable 

2.3 Moments d'encastament perfecte 

2.4 Equilibri del nus rígid 

2.5 Rigidesa a flexió 

2.6 Coeficients de repartiment 

2.7 Coeficient de transmissió de moments 

2.- Anàlisi d'estructures 
hiperestàtiques 
indesplaçables 

mitjançant el mètode 
de Cross. 

2.8 Anàlisi d'estructures indesplaçables amb el mètode de Cross 

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 d'una estructura. 

3.5 Moments d'encastament locals. 

3.6 Etapa III Mètode de Cross: Estructura desplaçada sense gir 
dels nusos 

3.7 Etapa IV Mètode de Cross: Estructura desplaçada i gir dels 
nusos. 

3.8 Determinació dels moments incògnits α,β,… 

3.9 Anàlisi d'estructures desplaçables amb el Mètode de Cross. 

3.- Mètode Cross.    
Estructures 

Desplaçables 

3.10 Simplificació de les estructures simètriques. 

 

 

 
Taula.  8.1. Continguts dels Temes 1,2 i 3. 
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Tema Cap. Continguts 

4.- Formigó  
Estructural Aquest tema no es tracta en el present projecte. 

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 les barres sotmeses a esforç axial. 

5.9 Consideracions constructives. 

5.- Càlcul 
d’encavalcades 

5.10 Càlcul d’encavalcades de naus industrials. 

6.1 Hipòtesis bàsiques i relacions fonamentals.  

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.- Càlcul matricial 
d'estructures 

6.13 Mètode Matricial VS Mètode de Cross. 

Taula.  8.2. Continguts dels temes 4,5 i 6. 
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8.3. Definició dels objectius específics d’aprenentatge 

Per a la definició dels objectius específics d’aprenentatge, s’ha usat una classificació dels 

mateixos en funció del seu nivell de complexitat cognitiva proposada per B.S. Bloom (1956), que 

estableix sis nivells de menor a major complexitat: 

1.- Coneixement: Recordar informació apresa prèviament. 

2.- Comprensió: Demostrar que s’han après els conceptes. Ser capaç de transformar allò 

après fent relacions, interpretant les causes i les conseqüències, etc. 

3.- Aplicació: Aplicar allò après per resoldre un problema, seleccionar, transferir i utilitzar dades 

i lleis per completar un problema. 

4.- Anàlisi: L’estudiant és capaç de classificar, relacionar evidències o estructures d’un fet i 

reflexionar per elaborar hipòtesis sobre el tema. Pot descompondre el tot en parts i resoldre els 

problemes a partir dels coneixements adquirits. 

5.-  Síntesi: Crear, integrar, combinar idees i plantejar noves maneres de fer. Es combinen 

coneixements i habilitat anteriors per innovar i produir coses noves. 

6.- Avaluació: L’alumne és capaç de jutjar, destriar, valorar alternatives i seleccionar la més 

correcte. Emetre judicis de valor d’un producte a partir d’objectius prèviament adquirits. 

La definició dels objectius específics és molt important, ja que a partir d’aquesta cal idear tota la 

resta de l’assignatura: temari, continguts teòrics, activitats planificades, qüestions a introduir en 

els testos, etc. 

A continuació, es descriuran els objectius docents associats a cada tema definit a l’assignatura. 

El nivell de complexitat cognitiva ha d’estar d’acord amb els descriptors de Bergen exposats per 

a cada nivell d’estudis (grau, postgrau o doctorat), en el cas de Teoria d’Estructures per tractar-

se d’una assignatura troncal, i per tant de coneixements mínims, es situa el nivell d’una titulació 

de grau, tot i que aquesta assignatura pugui situar-se en un pla d’estudis de postgrau. 
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8.3.1. Objectius docents tema I 

Nivell 1: Adquisició de coneixements. 

 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, etc. 

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: Aplicació 

 Possiblement el més important dins 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. 

8.3.2. Objectius docents tema II 

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, i 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. 
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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. 

8.3.3. Objectius docents tema III 

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, etc. 

 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. 

8.3.4. Objectius docents tema V 

Nivell 1: Adquisició de coneixements 

  Recordar la classificació dels tipus d’encavalcades en funció de la seva forma o del 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 a estructura isostàtica. 
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 Comprendre els seus avantatges i inconvenients respecte a la utilització de bigues d’ànima 

plena. 

 Comprendre la necessitat de disposar elements de rigidització al pla transversal, com són 

Creus de St. Andrés. 

Nivell 3: Aplicació 

 Decidir a quins casos és més favorable la utilització d’una estructura encavallada enfront 

d’altres tipologies estructurals (forjat de formigó armat, bigues de perfil laminat, etc.), 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. 

8.3.5. Objectius docents tema VI 

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. 
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8.4. Planificació proposada per al curs 

La taula 8.3 mostra la planificació del curs, estructurada segons metodologies presencials i no 

presencials, i la modalitat organitzativa (A. Sessions Teòriques, B. Seminaris, C. Classes de 

problemes, etc.). Més endavant (capítol 8.7: Programació de les activitats d’aprenentatge), es 

pot veure la programació de les activitats presencials, no presencials, la dedicació en forma 

d’estudi i els testos. Mencionar que falta planificar la dedicació del tema 4 (formigó armat). 

 

Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Nº Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tema T1 T2 T2 T2-T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5. T5 T6 T6 T6 Aval.

                
Metod. 
Presencials Temps de dedicació en hores 

A. Classes 
teòriques 1,5 2 1 1   1 1 1 1 2  0 1,5 0,75 0,75   

B. Seminaris                               

C.Classes 
problemes 0,5 0 1 1 2 1 1 1 1  0 2 0,5 1,25 1,25   

D. Pract. Externes                               

E. Tutories                               

F. Sessions 
d'aval.                   2         2 

Total hores 
presencials 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

 
Mètodes No 
presencials Temps de dedicació en hores 

A. Treball Autòn. 0 2 0 3 3 0 4 2 2 2 2 2 4 3 0 

B. Treball en grup                

Total hores no 
presencials 0 2 0 3 3 0 4 2 2 2 2 2 4 3 0 

 
Total Hores 
Setmanals 4 6 4 7 7 4 8 6 6 6 6 8 7 4 7 

 

 

Taula.  8.3. Planificació del curs de teoria d’estructures. 
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La figura 8.2  mostra de forma gràfica la distribució del temps de dedicació presencial dels 

alumnes: 
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Fig.  8.2. Distribució del temps de dedicació presencial. 
ció presencial dels alumnes aquella dedicació que tenen fora de classe, 

total. A la Fig. 8.3 es pot observar com es distribueix aquesta dedicació al 

illora respecte la docència actual és el repartiment equitatiu de la dedicació. 

Dedicació total alumnat (presencial +  no presencial)

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

Setmanes

Hores dedicació
no presencial

Hores dedicació
presencial
Fig.  8.3. Distribució total del temps de dedicació. 
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8.5. Proposta de metodologies docents 

Els nous models d’aprenentatge centren l’atenció en el subjecte que aprèn i no en el que 

ensenya (UPC - Vicerectorat de Política Acadèmica, 2008). L’alumne passa a ser el 

responsable del seu propi aprenentatge, mentre que la missió del professor és aportar el 

coneixement inicial sobre el qual l’alumne pugui avançar de forma autònoma, així com facilitar 

les condicions per a l’aprenentatge personal, orientar en l’ús dels recursos d’informació i 

tecnològics, i també dissenyar activitats adequades.  

Per tant, la docència s’ha de dur a terme mitjançant metodologies actives, ja que mitjançant la 

motivació, atenció i treball de l’alumne, aquest arriba a un nivell satisfactori d’aprenentatge. 

Per complir amb aquesta filosofia, s’ha planificat un curs amb un suport molt important en Power 

Point (veure Annexos C-D-E-F-G), vetllant per seguir una seqüència pedagògica que fomenti 

l’aprenentatge dels alumnes (veure Fig. 8.4): 

La primera fase és la motivació, que té com a objectiu activar, mantenir i dirigir l’atenció de 

l’alumne. Crea un ambient propici per a l’aprenentatge. Per a aquesta primera fase, es prepara 

la presentació del tema des d’un punt de vista pràctic, mitjançant fotografies de casos reals per 

exemple, forma que és molt més atractiva per a un estudiant que començar enunciant un 

corol·lari matemàtic. 

La segona fase és la presentació formal del tema amb la qual l’alumne es posa en contacte 

amb el contingut del mateix. És una etapa en la qual l’alumne ha de treballar per descobrir per 

ell mateix la realitat que el condueixi a poder formular la teoria. 

La tercera fase és el desenvolupament del tema on s’exposa la teoria del mateix, que 

idealment l’alumne haurà estat capaç de deduir després de les dues primeres etapes. 

La següent fase és la fixació d’idees que s’acostuma a assolir mitjançant una activitat 

planificada en la qual s’aplica la teoria desenvolupada a la tercera fase. 

La integració del nou coneixement en el conjunt de coneixements adquirits prèviament per 

l’alumne és una fase molt important ja que, si no s’arxiva correctament el nou coneixement, es 

poden produir errors quan aquest el vulgui utilitzar en un futur,. 
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Per exemple, en el camp de la Teoria d’Estructures, si s’han après a calcular estructures 

encavallades amb el mètode de Cremona, però l’alumne no ha integrat aquest procediment en 

el conjunt de mètodes per calcular estructures “hipotèticament isostàtiques”, aquest alumne pot 

utilitzar el mètode de Cremona en un futur per calcular un pòrtic de nusos rígids i cometre un 

error de gran magnitud. Per tant, és imprescindible fer que l’alumne situï correctament tot allò 

que aprèn per a què sumi positivament en el seu conjunt de coneixements. 

El control és ja la darrera fase del procés, una etapa on el mateix alumne (autocontrol o 

autoavaluació) o el professor (en aquest cas avaluació) avaluen el nivell d’assoliment dels 

objectius, ja sigui mitjançant activitats o testos. Si el resultat és favorable, es pot seguir amb un 

nou tema; en cas contrari, cal analitzar què ha fallat al sistema i reprendre el circuit en el punt en 

què hagi fallat. 

 

 

Fig.  8.4. Seqüència d’aprenentatge usada en el curs 
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8.6. Desenvolupament de competències genèriques 

Les assignatures han de proporcionar als alumnes les habilitats i actituds que emanen de les 

competències específiques atribuïdes a la seva titulació, però a més a més han de contribuir al 

desenvolupament de les competències genèriques o transversals. 

En el cas de la docència planificada en aquest projecte, s’ha optat per treballar aquelles 

competències que s’adequaven a la matèria en qüestió i que s’han considerat més essencials 

per a l’exercici de l’enginyer calculista d’estructures; tot seguit s’exposen classificades d’acord 

amb els criteris del projecte Tuning Educational Structures in Europe (2004): 

- 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, etc.) 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 quant a aprenentatge autònom. 

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

que no tenen per què 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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8.7. Programació de les activitats d’aprenentatge 

8.7.1. Activitats presencials (treball a classe) 

El treball a classe es basa en el seguiment dels continguts exposats en el capítol 8.2 del present 

projecte (desenvolupament de continguts) mitjançant unes presentacions en Power Point de 

suport a la docència., 

A més a més, han estat planificades una sèrie d’activitats presencials que es poden trobar 

descrites detalladament a la Guia Docent (Annex A). 

Aquestes activitats estan programades per fer-se a classe convidant l’alumne a participar 

activament en el procés d’aprenentatge i disposant el professor com a guia de les experiències 

docents. 

La valoració de les hores dedicades a aquestes activitats se suma a la dedicació al seguiment 

de la teoria per obtenir la dedicació total presencial de l’alumne. 

Activitats presencials planificades: 

Tema I:  

Activitat 1.1. Observació de diferències entre diferents sistemes estructurals. 

Activitat 1.2. Deducció del diagrama de moments flectors i deformada de pòrtics hiperestàtics. 

Tema II: 

Activitat 2.1. Anàlisi d’una biga contínua mitjançant el mètode de Cross. 

Tema III: 

Activitat 3.1. Determinació desplaçabilitat d’estructures. 

Activitat 3.2. Anàlisi d’una estructura hiperestàtica indesplaçable. 

Tema V: 

Activitat 5.1. Càlcul d’esforços d’una encavallada mitjançant el mètode de Cremona. 
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Activitat 5.2. Dimensionat d’una encavallada. 

Tema VI: 

Activitat 6.1. Deducció dels coeficients de rigidesa a partir de les constants elàstiques. 

Activitat 6.2.Solució d’una biga contínua mitjançant el mètode matricial de la rigidesa. 

Activitat 6.3. Plantejament de la resolució d’un pòrtic mitjançant el mètode de la rigidesa. 

La planificació de la realització de les activitats es pot veure a la taula 8.4: 

Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Nº Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tema T1 T2 T2 T2-
T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5. T5 T6 T6 T6 Aval.

                

Activitats Presencials Temps de dedicació en hores 

Activitat 1,1 0,25                             

Activitat 1,2 0,25                             

Activitat 2,1     1 1                       

Activitat 3,1        0,25                     

Activitat 3,2         1,75                     

Activ. T4 (per definir)           1 1 1 1             

Activitat 5,1                     1         

Activitat 5,2                       1       

Activitat 6,1                       0,5       

Activitat 6,2                         1,25     

Activitat 6,3                           1,25   

Examen final                             2 

Total dedicació 0,5 0 1 1 2 1 1 1 1 2 1 1,5 1,25 1,25 2 

 

 

Taula. 8.4. Planificació de les activitats presencials. 
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8.7.2. Activitats no presencials i testos d’avaluació 

La definició del ECTS obliga a considerar tant el treball a classe com el treball fora de classe. 

La planificació de l’assignatura no s’acaba doncs amb la definició de què cal fer a classe, sinó 

que abasta també aquell treball que l’alumne farà de forma autònoma o en grup fora de classe. 

El projecte docent proposat no contempla activitats en grup, ni grups de discussió, ja que s’ha 

cregut oportú de fomentar el treball individual en l’assoliment d’uns coneixements de Teoria 

d’Estructures que no admeten punts de vista diferents, sinó que conformen una realitat única. 

Si els alumnes creuen convenient de treballar en grups per recolzar-se en la realització de les 

activitats ja seran lliures de fer-ho. 

Així les activitats no presencials planificades són bàsicament activitats que l’alumne ha de fer de 

forma individual i testos d’avaluació que permeten conèixer l’alumne i el professor de forma 

automàtica el nivell d’assoliment d’objectius. 

Activitats no presencials planificades: 

Tema II – Activitat 2.3. Anàlisi d’una estructura hiperestàtica indesplaçable mitjançant mètode de 

Cross. 

Tema III – Activitat 2.2. Anàlisi d’una estructura hiperestàtica desplaçable mitjançant mètode de 

Cross. 

Tema IV – Activitat 3.3. Activitat relacionada amb el formigó estructural 

Tema V– Activitat 5.3. Càlcul i dimensionat d’una encavalcada d’una nau industrial. 

Tema VI – Activitat 6.4. Càlcul d’un pòrtic mitjançant el mètode matricial de la rigidesa. 

 

Testos d’avaluació continuada planificats: 

Test 1 –Activitat 1.3. Contingut tema I.  

Test 2 – Activitat 2.3. Contingut tema II. 

Test 3 – Activitat 3.4. Contingut tema III. 
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Test 4– Contingut tema IV. 

Test 5 – Activitat 6.5. Contingut temes V i VI. 

La planificació de la realització de les activitats no presencials, i testos es pot veure a la taula 

8.5: 

 

Setmana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Nº Sessió 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Tema T1 T2 T2 T2-
T3 T3 T4 T4 T4 T4 T5. T5 T6 T6 T6 Aval.

                

Activitats No 
Presencials Temps de dedicació en hores 

Activitat 1,3-  
Estudi+Test   2                           

Activitat 2,2- Treball       3                       
Activitat 2,3- 
Estudi+Test         3                    

Activitat 3,3- Treball             2                 
Activitat 3,4- 
Estudi+Test             2                 

Activ. T4 (per definir)               2 2 2 2         

Activitat 5,3- Treball                       4      

Activitat 6,4- Treball                         3    
Activitat 6,5- 
Estudi+Test                             3 

Total dedicació 0 2 0 3 3 0 4 2 2 2 2 4 3 0 3 

 

 

Taula. 8.5. Planificació de les activitats no presencials. 
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8.8. Avaluació de l’assignatura 

La proposta d’avaluació realitzada en aquest projecte fomenta l’avaluació continuada. 

Per calcular la nota final mitjançant el procediment d’avaluació continuada es proposa: 

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

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

 Examen final: 50 % restant. 

De totes formes l’avaluació podrà ser també mitjançant un únic examen final de valor 100%.  

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. 

Malgrat l’avaluació continuada, les eines disposades garanteixen un volum de feina pel 

professorat assequible, ja que la correcció i qualificació dels testos es fa de forma automàtica a 

la plataforma Moodle, i la correcció de les activitats és manual però es disposa d’uns arxius 

“Excel” per a la resolució immediata dels problemes. 

 

8.9. Elaboració de la guia docent 

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: informar als estudiants i professors de tota 

la planificació docent de l’assignatura, ésser una evidència d’allò que la universitat està fent 

(important en els programes d’avaluació i acreditació dels plans d’estudis) i en definitiva 

esdevenir un document d’informació pública de referència per a tota la comunitat educativa 

internacional. 

La guia docent elaborada per l’assignatura de Teoria d’Estructures en aquest projecte (veure 

annex A) conté la informació següent: 
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- Informació general: nom de l’assignatura, centre, departament, curs, titulació, crèdits 

ECTS i curs. 

- Professorat: indicant-ne el responsable i la resta. 

- Horari d’atenció. 

- Objectius generals de l’assignatura: quan a coneixements, actituds i aptituds que 

l’estudiant de desenvolupar en finalitzar l’assignatura. 

- Competències: Relació de competències específiques i genèriques a les quals 

contribueix l’assignatura. 

- Descripció dels continguts: Detall del contingut de l’assignatura desglossat per temes. 

- Planificació d’activitats d’aprenentatge: activitats presencials i no presencials, testos 

d’avaluació,... 

- Sistema de Qualificació: Definició de les diverses opcions de qualificació (continuada 

o  mitjançant examen final per exemple). 

- Normativa de realització de les proves d’avaluació: Definició de les condicions amb 

les que els estudiants hauran de realitzar les proves. 

- Capacitats prèvies i requisits: Relació d’assignatures que l’estudiant ha d’haver cursat 

amb anterioritat per a poder tenir un seguiment correcte de l’assignatura. 

- Metodologies docents: Definició de les diferents tàctiques i accions docents que es 

duran a terme per tal que l’estudiant assoleixi els objectius de l’assignatura. 

- Bibliografia i d’altres recursos: Llibres, manuals, revistes o d’altre material bibliogràfic 

que sigui d’utilitat per al seguiment de l’assignatura. També programes informàtics 

que siguin necessaris per a la realització d’activitats i d’altres. 

Tot seguit es mostra amb major detall com s’exposa a la guia docent la programació de 

continguts i les activitats planificades (veure punts 8.9.1 i 8.9.2). 
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8.9.1. Format presentació contingut unitats 

Els continguts dels diversos temes són descrits mitjançant un model de fitxa que conté la 

següent informació (veure taula 8.6): 

 
[4] Dedicació de l’estudiant a 

l’aprenentatge: 12h 
 
[5] 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) 
 
[6] NO PRESENCIALS 6 hores 
 
A. Treball autònom: 6 hores 
B. Treball en grup 
 

 
[1] TEMA 2 

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

[2] 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  
 

[3] 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.  

 
[7] Competències de la titulació a 
les quals contribueix l’assignatura 

 
[8] C. Específiques 
1- Disseny i construcció de plantes 
industrials. 
2- Construcció i arquitectura 
industrial. 
3- Càlcul i disseny d’estructures. 
 
[9] C. Genèriques 
1- Capacitat d’organització i 
planificació 
2- Resolució de problemes 
3- Raonament crític 
4- Aprenentatge autònom 
5- Capacitat d’autoavaluació 

[1] Indica el n

 

Taula. 8.6. Descripció dels continguts dels temes 
úmero de tema i el capítol del mateix. 
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[2] Desglossa els continguts del tema en els diferents apartats. 

[3] Defineix els objectius específics d’aprenentatge associats  als continguts expressats en [2]. 

Els objectius específics són classificats segons la taxonomia de B.S. Bloom, que considera la 

complexitat cognitiva de cada objectiu definint 6 nivells; nivell 1 (adquisició de coneixements), 

nivell 2 (comprensió), nivell 3 (aplicació), nivell 4 (anàlisi), nivell 5 (síntesi) i nivell 6 (avaluació). 

La definició d’aquests objectius és cabdal en el planejament docent ja que totes les activitats 

d’aprenentatge es planificaran en base a assolir aquests objectius. 

[4] Indica la dedicació total que l’estudiant mitjà dedicarà a aquesta unitat per assolir amb èxit 

els objectius definits, comptabilitzant tant el temps de classe com el temps dedicat fora de 

classe, en realitzar activitats, pràctiques, estudi per a preparar exàmens, el temps de realització 

de les proves d’avaluació,.... 

[5] Indica de quina forma es reparteix el temps que l’estudiant dedicarà a classe per aquesta 

unitat en: classes teòriques, seminaris, pràctiques, pràctiques externes, tutories i sessions 

d’avaluació. 

[6] En aquesta cas es desglossa el temps que l’estudiant dedicarà fora de classe, tant sigui de 

forma individual (estudi personal, activitats individuals, testos no presencials,...) o de forma 

col·lectiva (elaboració de projectes, fòrums de discussió,...). 

[7] Indica a l’assoliment de quines competències específiques i genèriques contribueix la 

realització de la unitat docent. 

[8] Desglossa les competències específiques. 

[9] Desglossa les competències genèriques. 
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8.9.2. Format presentació activitats planificades 

Les activitats d’aprenentatge planificades, tant les presencials com les no presencials, són 

descrites mitjançant un model de fitxa que conté la següent informació (veure taula 8.7): 

 

[2] Dedicació Total: 0.25 hores [1] Activitat 1.1: 

IDENTIFICACIÓ 

TIPOLOGIES 

ESTRUCTURALS 
[3] Pres.: 0.25 h [4] No Pres.: 0 h 

[5] Mètode 

d’ensenyament: 

Estudi de Casos  

 
[6] 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. 
 
[7] Material:  
L’activitat es proposa mitjançant el Power-Point de suport de què disposa l’assignatura. 
 
[8] Lliurament:  
No té cap lliurament associat. 
 
[9] Objectius específics:  
Nivell 1: Adquisició de coneixements 
Identificar la tipologia d’una estructura tan sols veient-la. 
 
[10] Qualificació:  
Aquesta activitat no té com a finalitat qualificar l’estudiant. 
 

 

 

Taula. 8.7. Model de presentació de les activitats 
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[1] Indica el número d’activitat. El primer dígit fa referència a la unitat a la qual pertany l’activitat, 

mentre que el segon correspon a l’ordre cronològic de l’activitat dins la unitat. 

[2] Expressa la dedicació total per part de l’estudiant en hores. 

[3] Correspon amb el nombre d’hores que l’estudiant haurà de dedicar a la realització de 

l’activitat en horari de classe. 

[4] Indica la dedicació de l’estudiant en el cas d’activitats que es realitzen fora de classe. 

[5] Defineix quina metodologia docent és utilitzada en l’activitat. 

[6] Descriu de forma breu en què consisteix l’activitat a realitzar. 

[7] Indica el mitjà i/o suport físic mitjançant el qual es proposa l’activitat. 

[8] Designa la data de lliurament de l’activitat, en el cas que aquesta s’hagi de lliurar. 

[9] Exposa quins objectius específics d’aprenentatge de la unitat té per objectiu assolir la 

realització de l’activitat. 

[10] En el cas que sigui una activitat amb pes en la nota final s’indica en aquest apartat. 

8.9.3. Distribució de dedicació segons els ECTS 

A taula 8.8 es pot observar de forma gràfica la distribució de les hores de dedicació dels 

estudiants en els diferents temes de l’assignatura. 

Es parteix del total d’hores disponibles, 60h, corresponents als 2.40 crèdits ECTS considerats 

per conversió directa dels 3 crèdits de què disposa actualment l’assignatura. El pas de 3 crèdits 

actuals a 2.40 ECTS es fa en base a la conversió dels cursos de 75 crèdits a cursos de 60 

crèdits. 

Es desglossa la dedicació de 60h en 50% presencial i 50% no presencial, és a dir, 30 

presencials i 30h més no presencials. 
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TEORIA D’ESTRUCTURES

Professorat

Alumnes amb competències 
prèvies en:

Mecànica Fonamental

Mecànica

Mecànica dels Medis Continus

Elasticitat i Resistència de Mat.

RECURSOS

Crèdits ECTS assignats: 2.40

60h dedicació total

30h dedicació presencial

30h dedicació no presencial

PLANIFICACIÓ DOCÈNCIA

Definició de competències

Objectiu general 
aprenentatge I

Objectiu general 
aprenentatge II

Objectiu general 
aprenentatge III

Objectiu general 
aprenentatge “n”

PERFIL DE LA TITULACIÓ

OBJECTIUS

TEMA I 

[4h]

Continguts

Objectius docents

Comp. genèriques

Comp. específiques

Dedic. presencial

[2h]

Clas. teòrica [1.5 h]

Clas. pràctica [0.5h]

Dedic. no presencial

[2h]

Treball autònom 2h

Altres assignatures Altres assignatures

Activitats 0.5h

Activitat 1.1 [0.25h]

Activitat 1.2 [0.25h]

Treball dirigit 2h

Estudi [1.5h]

Act.1.3 - Test  
[0.5h]

TEMA II

[12h]

Continguts

Objectius docents

Comp. genèriques

Comp. específiques

Dedic. presencial

[6h]

Clas. teòrica [3 h]

Clas. pràctica [2 h]

Avaluació [1h]*

Dedic. no presencial

[6h]

Treball autònom 6h

Activitats 2h

Activitat 2.1 [2h]

Treball dirigit 6h

Activitat 2.2 [3h]

Estudi [2h]

Act.2.3 - Test  [1h]

TEMA III

[8h]

Continguts

Objectius docents

Comp. genèriques

Comp. específiques

Dedic. presencial

[4h]

Clas. teòrica [1 h]

Clas. pràctica [2h]

Avaluació [1h]*

Dedic. no presencial

[4h]

Treball autònom 4h

Activitats 2h

Activitat 3.1 [0.25h]

Activitat 3.2 [1.75h]

Treball dirigit 4h

Activitat 3.3 [2h]

Estudi [1h]

Act.3.4 - Test  [1h]

TEMA IV

[16h]

Continguts

Objectius docents

Comp. genèriques

Comp. específiques

Dedic. presencial

[8h]

A definir

(fora de l’abast del 
projecte)

Dedic. no presencial

[8h]

A definir

(fora de l’abast del 
projecte)

A definir

(fora de l’abast del 
projecte)

A definir

(fora de l’abast 
del projecte)

TEMA V

[8h]

Continguts

Objectius docents

Comp. genèriques

Comp. específiques

Dedic. presencial

[4h]

Clas. teòrica [2 h]

Clas. pràctica [2h]

Dedic. no presencial

[4h]

Treball autònom 4h

Activitats 2h

Activitat 5.1 [1h]

Activitat 5.2 [1h]

Treball dirigit 4h

Activitat 5.3 [4h]

TEMA VI

[12h]

Continguts

Objectius docents

Comp. genèriques

Comp. específiques

Dedic. presencial

[6h]

Clas. teòrica [3h]

Clas. pràctica [3h]

Dedic. no presencial

[6h]

Treball autònom 6h

Activitats 3h

Activitat 6.1 [0.5h]

Activitat 6.2 [1.25h]

Activitat 6.3 [1.25h]

Treball dirigit 6h

Activitat 6.4 [3h]

Estudi [2h]

Act.6.5 - Test  [1h]

*El temps indicat per a avaluació en els temes II i III correspon a una previsió de temps per l’examen final, que serà presencial. 

Taula. 8.8. Desglossament de la dedicació de l’assignatura 
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8.10. Disposició de recursos per a la docència 

Per al seguiment del curs s’ha optat per l’elaboració d’un material de suport en format Power 

Point que disposi de tot el contingut de l’assignatura:  

- Continguts conceptuals 

- Activitats planificades a classe 

- Activitats planificades fora de classe 

- Testos d’avaluació 

Una segona etapa podria ésser crear una pàgina en format HTML, penjat a la xarxa, o una 

aplicació en FLASH que permetés el seguiment del curs de forma semipresencial o no 

presencial. Aquesta etapa queda fora de l’abast del present projecte, que és de naturalesa 

exclusivament informàtica. 

El present projecte va acompanyat d’una sèrie d’annexos que contenen les diapositives 

elaborades com a material de suport docent. 

Aquestes diapositives contenen tota la teoria de l’assignatura, les activitats presencials 

planificades, l’avís de realització de les no presencials i l’avís de realització dels testos. 

Les hores de dedicació indicades com a classes presencials (teòriques i pràctiques) que es pot 

veure a la taula 8.8 són les que corresponen al seguiment de les diapositives de suport de la 

docència. 

A les diapositives dels diversos temes s’ha creat una distinció entre contingut indispensable 

(punt vermell) i contingut interessant (punt verd). El temps de dedicació de les classes 

presencials és fent el seguiment complet de les diapositives però si el docent observa un 

desajust en el ritme pot escurçar el tema prescindint d’aquelles diapositives marcades com a 

contingut interessant (però no imprescindible). 

A la Fig. 8.5 es pot veure una diapositiva tipus amb la identificació de la principal informació que 

conté: 
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[6] [5] 

[4] 

[2] [1] 

[3] 

 

[1] Capçaler

l’Enginyeria im

[2] Tema al q

[3] Títol de la

[4] Cos de la 

 

Figura. 8.5. Diapositiva tipus de suport a la docència 
a d’identificació del departament de Resistència de Materials i Estructures a 

parteix l’assignatura de Teoria d’Estructures. 

ual pertany la diapositiva (de color blau) i el punt concret (de color blau). 

 diapositiva. 

diapositiva amb imatges, equacions, figures, text,.... 
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[5] Distintiu de la importància de la diapositiva, pot ésser de punt vermell (contingut 

indispensable) o de punt verd (contingut interessant). Les diapositives marcades amb punt verd 

tenen un contingut interessant però que en cas de falta de temps pot ser prescindible. 

[6] Número de la diapositiva en el tema indicat en [2]. 

8.11. Establiment d’un procés de control i millora continuada de 

l’assignatura 

Caldrà establir un protocol per a la recollida sistemàtica d’informació sobre la marxa del 

curs, que inclourà la valoració dels alumnes en temes com: 

- Temps de dedicació de l’estudiantat i del professorat segons la dedicació planificada 

i per a l’assoliment  dels objectius docents previstos. 

- Opinions de l’estudiantat i del professorat sobre la marxa del curs. 

- Resultats acadèmics dels alumnes. 

Aquesta informació serà la que s’utilitzarà en el procediment previst per al seguiment i la 

millora continuada del procés formatiu, que inclourà els objectius de millora de l’assignatura 

assignats periòdicament segons evolucionin les dades recollides al llarg del curs. 

Per a la definició dels objectius de millora cal plantejar-se: 

- Què aporta l’assignatura en la formació global de l’estudiant? 

- Quina relació té aquesta assignatura amb la resta? 

- Com contribueix a l’assoliment de les competències que descriuen el perfil de la 

titulació? 

- Quin grau d’acompliment dels seus objectius està tenint? 

- Quins factors de la docència planificada (continguts, objectius docents, recursos, 

activitats presencials i no presencials, mètodes d’avaluació, mètodes docents, etc.) 

podrien millorar-se per assolir millor els objectius? 
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8.12. Eines per a l’anàlisi i el seguiment de l’activitat formativa 

És important obtenir informació sobre la percepció que l’alumnat i professorat tenen dels 

processos i resultats de l’activitat formativa desenvolupada, i la valoració que en fan. 

Hi ha 4 àmbits de treball pel que fa a seguiment de l’activitat formativa [Agència per a la Qualitat 

del Sistema Universitari de Catalunya, 2005]:  

- Perfil de l’alumnat. 

- Activitat i dedicació de l’alumnat. 

- La percepció de l’alumnat. 

- La percepció del professorat. 

Seguidament es valora per separat cadascun d’aquests àmbits. 

8.12.1. Perfil de l’alumnat  

El coneixement del perfil de l’alumnat és rellevant sobretot a la fase inicial dels estudis, a fi 

d’establir el quadrimestre zero per poder compensar dèficits de formació en determinades àrees 

i planificar l’acció tutorial.  

Així mateix, però, el perfil de l’alumnat ha de permetre els professors de les diferents 

assignatures conèixer al llarg de la titulació les característiques dels alumnes que accedeixen a 

les seves assignatures. Aquest coneixement ha de permetre modelar en certa mesura el 

contingut de les assignatures (temes introductoris per reforçar conceptes, activitats 

d’aprenentatge compensatòries, etc.), així com les metodologies docents previstes (d’acord amb 

el temps i els recursos disponibles). 

8.12.2. L’activitat i dedicació de l’alumnat 

La introducció del sistema de crèdits ECTS obliga a fer tant la planificació de l’activitat docent a 

classe com la que l’alumnat tindrà fora de classe amb l’evident dificultat que això comporta. 

Cal establir estratègies fiables per poder conèixer el temps de dedicació real que el seguiment 

d’una assignatura comporta a l’estudiant. 
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La millor forma de conèixer ara aquesta informació és preguntar-la directament a cada estudiant 

de forma periòdica (en assignatures quadrimestrals com aquesta es pot preguntar de forma 

setmanal, quinzenal, o un cop al més, per exemple). La informació a preguntar pot ésser per 

exemple la mostrada a la taula 8.9: 

 

Nº Setmana 
H. classes 

presencials 

H. activitats  no 

presenc. 

H. estudi i real. 

exàm. 
Total dedicació 

1 2 1 0 3 

2 2 3 2 7 

3 2 3 2 7 

etc. etc. etc. etc. etc. 

Total (15 set.) 30 17 13 60 

 

 

A fi de reco

al Campus

informació,

professors.

Cal motiva

dedueixin 

aplicació e

a complime

Una vegad

procedir a 

Si es produ

per exemp

 

Taula.  8.9 Presa de dades de dedicació de l’alumnat 
llir les dades, la millor de les opcions és utilitzar un formulari electrònic implementat 

 Digital per tal que les etapes posteriors (processament de dades, validació de la 

 presentació dels resultats) sigui automàtica i, per tant, no generi feina addicional als 

 

r els alumnes per a què aportin dades verídiques i de les quals, per tant, se’n 

conclusions que comportin mesures de correcció apropiades. En tractar-se d’una 

lectrònica, es pot arribar a obligar els estudiants que segueixin l’avaluació continuada 

ntar-la en els terminis indicats. 

a es disposa de la informació setmana a setmana de tots els alumnes, es pot 

comparar els resultats obtinguts amb les hores previstes a la guia docent. 

eixen desajustos significatius entre dedicació real i previsió, cal determinar el motiu; 

le, si es detecta un excés de dedicació en les activitats no presencials, podem pensar 
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que els alumnes no tenen suficient preparació per fer-les i els costa un esforç excessiu, o que 

aquestes estan sobredimensionades (quant a volum de feina) i mal proposades. 

Si la dedicació excessiva es produeix en l’estudi de l’assignatura per a la realització dels 

exàmens i/o testos, potser el problema rau en un excés de continguts. 

En tot cas, és important corregir els possibles desajustos a temps, perquè podem imaginar la 

saturació que podrien patir els estudiants d’un curs on totes les assignatures hagin comès un 

error en la planificació de les activitats i el temps de dedicació real sigui molt superior al previst, 

o el desaprofitament del potencial de treball dels alumnes si es produeix el fet contrari. 

Deixant de banda els nivells mitjans de dedicació, i passant a cada alumne en particular, la 

informació sobre la dedicació també és significativa per tal que cada alumne tingui un indicador 

de referència, i per al professor per detectar valors impropis (dedicacions excessives o 

insuficients d’algun alumne). 

8.12.3. La percepció de l’alumnat 

Si l’EEES proposa situar l’alumne en el centre del procés d’ensenyament-aprenentatge, és 

evident que cal conèixer la seva opinió sobre el desenvolupament de l’ensenyament. 

Així, cal tenir indicadors sobre els diferents aspectes del procés formatiu de cadascuna de les 

assignatures: 

- Valoració de l’activitat d’aprenentatge: Cal conèixer la freqüència i la satisfacció de la 

realització de les activitats com: assistència a classe, exposició de treballs, treball en 

grup, utilització de noves tecnologies, etc. 

- Valoració del suport tutorial: Com en el cas anterior, cal saber si l’alumne ha comptat 

amb el suport del professorat per a temes de formació, orientació laboral o d’altres 

d’índole personal. 

- Valoració dels mecanismes d’avaluació dels aprenentatges: En aquesta valoració, 

es coneix la satisfacció en la coherència del sistema d’avaluació, el nivell 

d’exigència, la revisió de les proves d’avaluació, etc. 

- Valoració del desenvolupament de competències: No es limita únicament a les 

competències específiques (assoliment de coneixements, habilitats o actituds en el 

context de la matèria en qüestió), sinó també a les competències generals a les 

quals l’assignatura es compromet a contribuir; per exemple, en el cas de Teoria 
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d’Estructures, a la capacitat d’organització i planificació del treball, la capacitat de 

raonament crític, l’aprenentatge autònom, etc. Així, doncs, en aquest apartat cal 

valorar si l’assignatura ha contribuït a millorar l’expressió i la relació interpersonal, i a 

la resolució de problemes. 

Finalment, també cal conèixer aspectes de valoració de l’alumne com la dimensió pràctica del 

currículum, o la visió general del pla d’estudis, però aquests punts corresponen ja al pla 

d’estudis de la titulació i no a una assignatura en concret. 

 

8.12.4. La percepció del professorat 

Davant el repte de l’adaptació dels plans d’estudis i de les assignatures al nou EEES, és 

important conèixer l’opinió del professorat en temes de valoració del pla d’estudis, organització i 

coordinació dels ensenyaments, recursos docents, preparació de l’alumnat, la seva pròpia 

actuació docent, resultats obtinguts i desenvolupament professional dels estudiants. 

Dels punts citats a l’anterior paràgraf, allò que fa més referència a l’àmbit de planificació d’una 

determinada assignatura és la valoració de l’actuació docent del professorat: 

Així, cal que es determini sobre l’assignatura de Teoria d’Estructures: 

- Contingut i difusió de la guia docent. 

- Metodologies utilitzades a classe per facilitar les activitats dels alumnes a fi d’assolir les 

competències previstes. 

-. Relació i interacció amb l’alumnat. 

- Formes d’avaluar; coherència respecte als objectius de l’assignatura i el perfil de la 

titulació. 

- Percepció de la satisfacció de l’alumnat. 
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9. Impacte ambiental del projecte 

9.1. Impacte ambiental directe 

9.1.1. Fase d’elaboració 

Durant l’elaboració del projecte, hi ha hagut un consum energètic derivat de la utilització de 

l’ordinador com a eina de treball bàsica. Contemplant un consum de la CPU i la pantalla de 

220W durant 450h, tenim un resultat de 99kW·h consumits. Aquest consum elèctric es tradueix 

en emissió de CO2 per generació d’energia elèctrica segons el mix elèctric del sistema 

espanyol. 

Tanmateix, la realització del projecte ha implicat desplaçaments per valor de 1.500 km de l’autor 

del projecte realitzats en vehicle privat que han significat l’emissió de CO2, partícules sòlides i 

òxids de nitrogen. 

L’emissió de gasos d’efecte hivernacle a causa dels desplaçaments i la generació d’energia 

elèctrica ha estat però molt insignificant dins el conjunt del territori català, per la qual cosa 

l’impacte ambiental no és rellevant. 

9.1.2. Fase d’utilització del projecte 

La planificació de la docència prevista en aquest projecte preveu la utilització dels recursos 

informàtics en la mesura del possible; per tant, es reduirà el consum de paper amb l’estalvi 

energètic i d’aigua que això comporta. 

Els testos planificats en acabar cada activitat estaran implementats en el Campus Atenea, per la 

qual cosa el consum de paper per fer-los serà mínim. 

Les activitats no presencials també estaran disponibles al Campus Atenea, de forma que els 

enunciats es lliuraran de forma electrònica i el lliurament de les mateixes s’haurà de fer també 

via electrònica. 

La futura fase d’implementació del curs en format HTML o FLASH per fer-ne un seguiment no 

presencial telemàtic podria comportar evitar el desplaçament dels alumnes i el consum de 

paper. 
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9.1.3. Fase d’eliminació del projecte 

En l’etapa de reciclatge o eliminació del projecte, no hi haurà cap tipus de residu generat, ni cap 

altre impacte ambiental,  ja que aquest és en format electrònic. 

 

9.2. Impacte ambiental indirecte: formació dels estudiants 

La formació dels estudiants és possiblement l’efecte més rellevant que el present projecte pugui 

tenir sobre el mediambient. La implantació del nou EEES, basat en l’aprenentatge  segons 

competències, defensa la formació de l’estudiant en coneixements, habilitats i actituds. 

Una de les competències més rellevants segons la UPC (UPC - Vicerectorat de Política 

Acadèmica, 2008) és l’actuació responsable per preservar el medi ambient. Cal que l’alumne 

tingui coneixements sobre les tècniques constructives que millor preserven el medi ambient, i al 

mateix temps l’habilitat i l’actitud que el predisposin a executar-les. 

La influència que el professor pugui tenir sobre l’alumne en temes d’utilització de materials de 

construcció reciclables, o amb un mínim impacte ambiental, pot contribuir a la formació d’uns 

futurs enginyers compromesos amb el medi ambient. 
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10. Pressupost 

Per a la realització del present projecte, hi ha hagut dos tipus de costos: els costos derivats de 

la dedicació dels recursos humans i el de la utilització de recursos materials. 

 

10.1. Recursos humans 

Els costos de recursos humans s’originen per la dedicació de l’autor del projecte en un total de 

450h, i del tutor en un total de 30h per a la guia de l’autor. El cost del preu hora del primer és de 

20 €/h mentre que pel tutor és de 40€/h. 

També s’han considerat les despeses de desplaçament de l’autor i el tutor, que, després 

d’haver realitzat unes 10 reunions, han fet desplaçaments de l’ordre de 1.500 km cadascun, en 

transport públic i privat. 

 

10.2. Recursos materials 

Els recursos materials són els que es deriven de la utilització del software per a la realització del 

projecte (Microsoft Office, Estruwin, Autocad, etc.) i l’amortització del hardware (ordinador). 

També s’han considerat les despeses en material d’oficina (carpeta de projectes, CD’s, etc.) i 

impressió i enquadernació del present  projecte. 
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10.3. Detall del pressupost 

A la taula 10.1 es mostra el detall del pressupost, desglossat per capítols: 

Recursos humans       
    
Costos autor del projecte Preu per hora (€/h) Temps (h) Total (€) 
Honoraris 20,00 450 9.000,00 
Desplaçaments i gestions   150,00 
    
Costos tutor del projecte Preu per hora (€/h) Temps (h) Total (€) 
Honoraris 40,00 30 1.200,00 
Desplaçaments i gestions   150,00 
    
Total recursos humans (€)     10.500,00 
    
Recursos materials       
    
Software utilitzat       
Llicència Microsoft Office 2007   286,00 
Llicència Autocad 2006 (2D)   1.190,00 
Llicència Estruwin   0,00 
   1.476,00 
    
Hardware utilitzat Preu unitari (€/h) Unitats Total (€) 
Utilització equips (energia 
elèctrica,…) 0,02 450 6,75 
Amortització equips   100,00 
   106,75 
Material oficina       
Impressió i enquadernació   250,00 
CD's   15,00 
Altres (carpeta projectes,…)   5,00 
   270,00 
    
Total recursos materials (€)     1.852,75 
    
Total (€)     12.352,75 
IVA (16%)   1.976,44 
Pressupost total (€)     14.329,19 

 

 

 

Fig.  2.2. Estructura a analitzar mitjançant el mètode de Cross.Taula  10.1. Detall del pressupost 
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Per tant, el pressupost puja a la quantitat de catorze mil tres-cents vint-i-nou Euros amb dinou 

cèntims. 

La partida que representa la major part del pressupost es destina als honoraris, seguidament de 

les despeses d’utilització de software. 

Les partides de material d’oficina i utilització de hardware són les més petites. 

A la Fig. 10.1, es pot veure el pressupost indicat per partides amb el valor expressat en Euros. 

10.200,00

300,00
1.476,00

106,75

270,00

Honoraris
Desplaçaments i gestions
Software utilitzat
Hardware utilitzat
Material oficina

 

Fig.  10.1. Pressupost per partides 

 

 





Adaptació de la metodologia docent de teoria d’estructures al nou EEES Pàg. 87 

 

Conclusions 

Una vegada realitat el projecte d’adaptació de la metodologia docent de Teoria d’Estructures al 

nou EEES, s’ha arribat a les següents conclusions: 

- La implantació del nou model educatiu de l’EEES suposa un profund canvi a tots els 

nivells, començant per la definició de les titulacions i acabant per la planificació de la 

docència de les assignatures. 

- El plantejament de les assignatures en el marc de l’EEES s’ha de fer en funció de 

les competències que l’estudiant ha d’adquirir, tant genèriques com transversals. 

- La definició  dels objectius d’aprenentatge (generals i específics) conforma un dels 

punts més importants de la planificació de la docència, ja que a partir d’aquesta 

definició es passa a preparar els mètodes docents, activitats, testos i recursos de 

forma coherent amb els objectius indicats. 

- L’EEES suposa un canvi en la metodologia docent: centra el procés d’aprenentatge 

en l’estudiant i no en el professor. L’estudiant passa a ser el motor del seu propi 

aprenentatge i el professor únicament l’encarregat de donar els coneixements 

inicials i guiar-lo. 

- La nova forma de valoració del deure acadèmic és el crèdit ECTS, que implica el 

còmput i la planificació de la dedicació de l’estudiant tant a classe com a casa. Així, 

no és suficient programar les classes, sinó que cal planificar el treball de l’alumne a 

casa. 

- L’actual docència de Teoria d’Estructures té una sèrie de punts que no s’adeqüen a 

la filosofia de l’EEES, com són: la metodologia docent, els recursos emprats, la 

descripció dels continguts, els mètodes d’avaluació previstos i les activitats 

planificades, per no complir amb la doctrina de l’EEES,. 

- La programació docent feta en aquest projecte compleix amb els requisits del nou 

EEES, i els resultats de dita planificació es plasmen a la Guia Docent disponible a 

l’Annex A. 

- Els recursos docents elaborats al present projecte, com les diapositives Power Point 

seran un recurs de gran utilitat, ja que el professor guanyarà agilitat en l’exposició 
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dels continguts, hi haurà un marc de referència per a la docència de l’assignatura i 

es poden ampliar continguts. 

- La planificació de les activitats fomenta un treball constant de l’estudiant, així com la 

seva avaluació continuada per tal de rectificar el procés d’aprenentatge al moment 

oportú. 

- La correcció de les activitats i els testos proposats no suposen una càrrega de treball 

excessiva per al professorat, ja que es proposen per a la implantació al Campus 

Atenea a la plataforma Moodle i, per tant, amb correcció i avaluació automàtica. 

- Serà important prendre el projecte docent com un treball de partida que s’haurà de 

millorar de forma continuada mitjançant la previsió d’un pla de recollida de dades de 

satisfacció i assoliment d’objectius.  

- Caldrà també establir uns objectius de millora per als quals s’haurà d’anar 

actualitzant el present projecte. 
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Sobre els plans pilot posats en marxa a la UPC per a la implantació dels estudis 

superiors adaptats a l’EEES: 
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UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA. Participació de la UPC en el pla pilot 

d´adaptació a l´EEES. Barcelona, 2006 

[http://www.upc.edu/eees/contingut/contingut.php?id=145, 30 de juny de 2008] 

 

 

Bibliografia usada en l’elaboració de les presentacions de suport de la docència 
(Annexos C-D-E-F-G). 
 

CERVERA M., BLANCO E. Mecánica de estructuras. Libro 1 .Resistencia de materiales.. 

Barcelona, Edicions UPC, 2001. 

 

CERVERA M., BLANCO E. Mecánica de estructuras. Libro 2 .Análisis estructual.. Barcelona, 

Edicions UPC, 2004. 

 

FORNONS J.M. Teoria de las estructuras. Tomo I. Barcelona, Publicacions d’Abast-ETSEIB, 

1996. 

 

MEDINA J. Guia sobre los sistemas estructurales básicos. Caracas 2007. 

[http:// webdelprofesor.ula.ve/arquitectura/jorgem/principal/guias/GuiaSEI.pdf, 3 de setembre de 

2008 ] 

 

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA. DEPARTAMENTO DE INGENIERIA 

ESTRUCTURAL Nacimiento del Anális Estructural. Bogotá 2008. 

[http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/sedes/manizales/4080020/Lecciones/Capitulo%201/NAC 

IMIENTO%20DEL%20ANALISIS%20ESTRUCTURAL%20.htm, 15 de juny de 2008] 

Normativa sobre estructures en l’edificació: 

Codi Tècnic de l’Edificació (CTE), que es pot consultar al web: 
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 http://www.codigotecnico.org/index.php?id=33  

El CTE està format pels documents bàsics de seguretat estructural (DB-SE) següents: 

- DB-SE-AE: Document bàsic sobre accions en l’edificació. 

- DB-SE-C: Fonamentacions 

- DB-SE-A: Acer 

- DB-SE-F: Fàbrica 

- DB-SE-M: Fusta 

I el document de seguretat en incendis: 

 - DB-SI: Seguretat en cas d’incendi. 

 

Normativa Construcció Sismoresistent (NCSE) 

Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 
 

http://www.codigotecnico.org/index.php?id=33
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