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Assignatura:    Teoria d’Estructures 
 
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL 
 
Objectius: 
 
Proporcionar els coneixements necessaris en el disseny i el càlcul de les 
estructures, especialment sobre les estructures que són utilitzades 
habitualment en els edificis i instal·lacions dins l'enginyeria industrial. 
 
 
- Anàlisi global de l'estructura 
- Anàlisi i càlcul d'estructures d'acer 
- Anàlisi i càlcul d’estructures de formigó estructural 
- Disseny, càlcul i construcció d'edificis, naus i estructures industrials 
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Assignatura:    Teoria d’Estructures 
 
COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES Màster Universitari en Enginyeria 
Industrial 
 
CE17- Capacitat per al disseny, construcció i explotació de plantes 
industrials. 
CE19- Coneixements i capacitats per al càlcul i disseny d’estructures. 
CE23- Coneixements i capacitats per a realitzar certificacions, auditories, 
verificacions, assaigs i informes. 
 
MD03. Project Based Learning o aprenentatge basat en projectes.  
Durant la realització dels treballs seran introduïts aspectes pràctics 
addicionals que estan relacionats directament amb els continguts de la 
assignatura.  
Es plantejaran dos casos realistes que seran resolts pels estudiants en 
equip (3 persones) i seran objecte d’avaluació  
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Teoria d’Estructures 
 
MÀSTER UNIVERSITARI EN ENGINYERIA INDUSTRIAL   

Activitat Suport Avaluació 

Teoria i Problemes Pissarra 
Transparències 
Casos estructurals 

 
Examen final 

        

 
 

50 % 
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Mètodes Clàssics Resolució manual 
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EW3D, una eina d’autoaprenentage per a l'anàlisi 
estructural 
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Verificació amb el càlculs manuals 



Resultats de l’aprenentatge autònom: 

•Comportament estructural divers a partir de variacions en els 

models proposats. 
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•Permet la comprovació pas a pas del procediment manual 

d’anàlisis. 
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 Moltes gràcies per la vostra atenció ! 
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