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1. Conceptes generals. Geotagiaaplicada. Geotkcnia. Enginyeria geologica. Geblegs i eneinyeria. 

2. Propietats d'indexs dels SOIS i de les roques. Propietats d'enginyeria de SOIS i de roques. 

3. Origen i formació dels sbls. Tipus de sols. 

4. Mechica del sol. Parhetres de tal1 en els sols. Deformabiiitat del sol. 
S 

5. Hidrologia subterrhia. Permeabilitat. Aqüifers. Tensions neutres i tensions efectives;"' 

6. Exploració del subsol. Sondeigs: rotació, percussió i rotopercussió. Sondeigs en el sbl i en les 
roques. Extracció de testirnonis. 

7. Exploració del subsbl. Sondeigs per penetració estatica i d inhica.  Assaig de penetració 
estindard. 

b 8. Assaigs de laboraton. Compressió simple. Talls directe, triaxial, endomktric. Per rnehe  es. 

9. Assaigs en obra. Assaig de placa Assaig de taIl iíl sih. Penetrbmeke. Esclerbmetre. Vane rest. 
Load point tester. 

l0~Exp1oració del sbl per rnktodes geofisics. Prospecció elkctrica. Prospecció sísmica. 
Testificació geofisica. 

11. Moviments de terres. Exc2vacions. Capacitat de remoció (ripabilitat) dels materials.' 
Maquinaria per a i'excavació. 

12. Terraplens. Recessió histbrica dels terraplens. Compacitat dels sbIs. Assaig Proctor. 
Realització d'un terraplk compacte i el seu control. Metodes ripids per a determinar la 
densitat i la humitat in situ. 

13. Estabilitat de vessants naturals i talussos. Tipus de moviments de vessant. Moviments de 
flux. Despreniments, bolcades, esllavissaments i moviments complexos. 

.. . 

14. CAlculs d'estabilitat de vessants i talussos. Vessants amb pendent infinit. Altura crítica d'un 
talús vertical. a 

15. Calculs d'estabilitat de vessants i talussos. Trencament i esllavissament pla. Trencament en 
. '' 

falca. 

16. Cdculs d'estabilitat de vessants i talussos. Trencament i esllavissaments circulars. Tipus de 

F .  < 
fiacturació circular. Mitodes de cAlcul: metode de Taylor, metode de les llesques (Fellenius, 
Bishop, Janbu, Morgenstem, Hoek, Bray). 5 L 

1 



17. Correcció de talussos. Modificacions de la geometria del ta!ús. Correcció per drenatge. 
Correcció per elements resistents. 

18. Murs de contenció. Empenta de terres contra murs de sosteniment. Murs de gravetat. Murs 
de formigó. 

19. Excavacions en terrenys sense cohesió. Murs pantalla. Tobles tancats. Ancoratges. 

20. Cimentacions. Factors que determinen la cimentació. Sbl. ñ i p a  subterrhia. Estructura. 
Constmccions confront2nts. 

.a 
.21. Condicions que ha de complir una cimentaci6. Profunditat. Estabilitat general. Assentaments 

admissibles. Cilcul d'una cimentació. 

22. Tipus de cimentacib. Superficial: lloses i sabates. Semiprofunda: pous de cimentació. 
Profunda: pilars. 

J 

23. Embassaments i preses. Estudi del vas. Permeabilitat. ~irnei tació d'una presa. -. 

0 
24. Preses de terra. Informe geotectbnic per a una presa de terra. Tipus de preses de terra. , 

Trencarnent &una presa de terra. 

25.  ~ k e t e r e s .  Cartografia geolbgica d'avantprojecte. Estudis geottcnics de projecte. Seguiment 
del desmunt i terraplens. CAlcul del ferm. \ 

26. Túnels. Cartografia geologica d'avantprojecte. Metodes de perforacib. Seguiment de l'obra. 

27. Les roques com a material de constnicció. Investigació de pedreres. Argiles per a cerirnica. 
~ r i d s  per a formigó. Substincies agressives contra el fornigó. k i d s  artificials. Productes 

-- putzolinics. ~ r i d s  i llast per a terraplenar. Balast per a f e r r o c d s .  
- 

28. Constnicció de pous per a extracció d'aigua. Pous oberts. Pous barrinats. Tuberies de 
revestiment. Filtres i empaquetatge de graves. Desenvoluparnent del pou. Assaig de 
bombament. 

29. Proves de permeabilitat en sondeigs. Assaig Lenfranc. Assaig Lugeon. 

30. Coiistrucció de ciments. Excavació de cirnents. Contrucció de pous serniprofunds: calaixos 
- indis. Cimentacions especials: pilars i micropilars. 


