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ENSENYAMENT DE D’ARQUITECTURA TÈCNICA 

 
ASSIGNATURA: Equips d’Obra, Instal�lacions i Medis 
Auxiliars 
 
 
PROFESSOR/A RESPONSABLE: Cristian Solé/Jordi Masip  

CURS: 3 CRÈDITS: 6 TIPUS: Troncal 

 
 

 
1. OBJECTIUS 
 
L’assignatura d’Equips d’Obra, Instal�lacions i Medis Auxiliars es centra bàsicament 
en el coneixement dels equips disponibles en el mercat per a la construcció i 
l’edificació, les seves característiques i les seves avantatges depenent del tipus de 
treball a realitzar. També es presenten les instal�lacions necessàries durant el 
procés constructiu i els medis auxiliars necessaris per a dur a terme les tasques 
planificades i projectades. 
 
2. ESTRUCTURA 
 
El treball de l’alumne es desenvolupa en dos camps:  

Assistència i estudi de classes teòriques. 
Un gran treballs pràctic realitzat en grup pels alumnes. 

 
3. PROGRAMA 
 
Tema 1: Introducció als equips d’obra 
Tema 2: Equips generadors i petita maquinària 
Tema 3: Sondeigs del terreny 
Tema 4: Moviments i manipulació de materials 
Tema 5: Instal�lacions de subministrament per a l’obra 
Tema 6: Equips per al formigó i morters 
Tema 7: Transport vertical en obra i altres aparells d’elevació 
Tema 8: Medis auxiliars 
 
4. MATERIALS DE L’ASSIGNATURA I PROGRAMARI 
 
Apunts de l’assignatura 
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6. AVALUACIÓ 
 
L’avaluació consistirà en les qualificacions obtingudes en la part de teoria i el 
treball. 
 
La part teòrica correspondrà a dues proves tipus examen individual. Les proves són 
independents entre elles, de forma que en la segona prova no se preguntaran coses 
de la primera. Una prova se realitzarà a meitat del quatrimestre, T1, i l’altra a final 
del quatrimestre, T2. La nota final de teoria serà comptabilitzada com: 
 

2·5,01·5,0 TTT +=   si 4241 ≥≥ T i T  

[ ] TT T 3),2·5,015,0(min +⋅=   en cas contrari 

 
Així, per a l’avaluació final de la nota de l’assignatura d’Equips d’Obra, Instal�lacions 
i Medis Auxiliars es tindrà en compte l’avaluació de la teoria (T) i el treball (M), i es 
comptabilitzarà com: 
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Per a la convocatòria de setembre, les notes corresponents al treball (M) es 
conservaran. D’aquesta forma, l’avaluació per al setembre es la mateixa que per a 
la convocatòria de juny. 
 
Els horaris de consultes del professor Cristian Solé seran els dimecres 12-14 h al 
despatx 0.12 de l’edifici CREA. Per tenir tutories amb el professor Jordi Massip, 
millor quedar amb ell al jmasip@menta.net 


