
 
Creiem que per obtenir un bon resultat en l’assignatura d’ESTRUCTURES cal : 
 
 

1.- Començar des de el primer dia  
 
2.- Desenvolupar el temari al mateix ritme que el de la pròpia assignatura impartida a 
l’escola, el que permet evolucionar en la disciplina adequadament fent-la totalment 
comprensiva i aportant fins i tot visió critica de la docència impartida. 
 
3.- Disposar des de l’inici d’abundants exercicis i exàmens resolts realitzats a l’escola 
en els darrers anys  
 
4.- Disposar des de l’inici d’altres exercicis també resolts que proporcionin 
coneixements per donar resposta adequada a nous enfocs d’examen. 
 
5.- Realitzar tots aquests exercicis de forma tutelada i amb l’ajut de les resolucions  
 
6.- Finalment, abordar la resolució de  nous exercicis i exàmens proposats 
 
7.- Tot això acompanyat d’ apunts complementaris als de la pròpia assignatura i d’un 
treball de síntesis en forma de resums-fitxa  

  
Nosaltres et proporcionem tot el contingut i t’ajudem a desenvolupar-lo adequadament tant en 
la revisió i anàlisis detallat del contingut teòric com en la revisió i seguiment dels exercicis i 
exàmens.  
L’obra feta i la docència impartida ens permeten ajudar-te.  
Ens avalen 250.000 m2 d’edificació construïda i mes de 25 anys de docència impartida a la 
UPC i la UdL (*) 
 
Separem el gra de la palla, de manera que concentrem l’esforç principal en aquells aspectes 
teòrics i pràctics que sempre surten als exàmens 
 
 
Us proporcionem allò que trobareu a faltar a l’escola: 
 Molts exercicis resolts i assistència continuada. Ens preocupem per tu. 
  
 
 
 
 
Contacta amb nosaltres, t’ajudarem : 
 

EL TALLER D’ESTRUCTURES 
607859638   
973281165 
gib@coac.net 

 
T’informarem dels cursos personalitzats i tallers de grup 
 
Et donem accés al dropbox del TALLER on anem actualitzant els documents de treball (apunts, 
exercicis i exàmens) 
 
 
 
 
ACCEDEIX  ARA  ALS DOCUMENTS DE LA WEB  
(PROGRAMA, APUNTS I EXERCICIS DE MOSTRA)  EN EL SEGUENT  LINK : 
 

http://salvadorgine.com/index.php?/tallers/estructures/ 
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