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Com a objectiu principal, es tractarà de desenvolupar la capacitat d'abstracció, la imaginació espaial i introduir a l'alumne 
en les tècniques i metodologíes pròpies de la expressió gràfica a l'enginyeria, per tal de que pugui plasmar adequadament
qualsevol disseny, en 2 i/o 3 dimensions.

També es consideraràn altres objectius més de caire transversal, molt importants tant a nivel personal per l'alumne, com 
en un futur professional.

Altres: ALEJANDRO ALONSO-MISOL CERDÓ - DOMINGO POVILL CARTOIXA - JOSE JOAQUIN MARQUES 
CALVO - JOSEFINA PAMIES PALMADA

Responsable: JOSE LUIS LAPAZ CASTILLO

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2009

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT (Pla 2004). (Unitat docent
Obligatòria)

0 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 320 - EUETIT - Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa

Titulació:

Professors

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 56h Classes laboratori:

Classes teòriques:

28h

28h

  50.00%

  50.00%

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

Classes teòriques amb eines multimèdia de suport, complementades amb les sessions als laboratoris informàtics, per tal 
de posar en pràctica els coneixements adquirits en casos d'aplicació directa.
En el contexte de l'EEES, es donarà molta importància al treball col.laboratiu i a l'aplicació de tècniques i metodologies 
PBL.

Metodologies docents

Última modificació: 13/07/2009

28502 - EGDAO - EXPRESSIÓ GRÀFICA I DISSENY ASSISTIT PER ORDINADOR

Universitat Politècnica de Catalunya2 / 7

Continguts

- La necessitat de la normalització industrial.
- Normes estatals i internacional d'obligat acompliment
- Concepte i construcció d'escales normalitzades d'ampliació i reducció.

- Tipus de projeccions. Sistemes de Representació.
- El sistèma dièdric de representació.
- El sistèma axonomètric.

- Fonaments i traçats bàsics.
- Elements de la isometría: eixos, escales i plans.
- Perspectiva i dibuix isomètrics.
- Representació de circumferències i trams corbats.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 0: repàs geometria i traçats bàsics

Pràctica 1: diferents traçats de perspectives per elevació de cossos elementals

Pràctica 2: representacions de figures 3D al plà mitjançant dibuix isomètric.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

TEMA 1. NORMALITZACIÓ INDUSTRIAL.

TEMA 2. INTRODUCCIÓ ALS SISTÈMES DE 
REPRESENTACIÓ.

TEMA 3. EL SISTÈMA AXONOMÈTRIC-ISOMÈTRIC.

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h
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- Fonaments i metodologia: projeccions paral.les als plans de projecció.
- Vistes.
- El cub de projecccions.
- Els sistèmes europeu i americà de representació.

- Determinació de la tercera vista.
- Variabilitat i solucions vàlides.

- Superficies inclinades de primer ordre: tipologia i definicio.
- Obtencio de vistes auxiliars en veritable magnitut: canvi de pla de projecció.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 3: obtencions de les 6 vistes normalitzades principals de diferents cossos simples.

Pràctica 4: a partir de diferents vistes donades d'un cos, obtenir la/les vista/es que falta/en.

Pràctica 5: vistes normalitzades d'una peça donada en dibuix isomètric i contenint un plà inclinat.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

TEMA 4. SISTEMA DIÈDRIC (I)

TEMA 5. SISTEMA DIÈDRIC (II).

TEMA 6. SISTEMA DIÈDRIC. VISTES AUXILIARS 
(I)

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h
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- Superficies amb doble inclinació.
- Procediments per la obtenció de la v.m. de superficies amb doble inclinació.

- Concepte de tall. 
- Tipus principals de talls: 180º, 90º, parcials i quebrats.
- Procediments i representacions.

- El concepte de secció vers el concepte de tall.
- Trencaments.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Pràctica 6: vistes normalitzades una peça amb una doble inclinació.

Pràctica 7: vistes normalitzades d'una peça en perspectiva, aplicant tractaments de talls elementals.

Pràctica 8: vistes normalitzades d'una peça en perspectiva amb aplicació de tractaments: talls, seccions i 
trencaments.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

TEMA 7. SISTEMA DIÈDRIC. VISTES AUXILIARS 
(II).

TEMA 8. TRACTAMENTS (I)

TEMA 9. TRACTAMENTS (II).

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h
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- Principis d'acotació industrial i arquitectònica.
- Elements bàsics en l'acotació.
- Fases en el procés d'acotació.

- Diferents tipus d'acotació en funció de la finalitat del dibuix: funcional, control de qualitat, producció,...
- Modalitats particulars d'acotació: per coordenades, progressiva,...

- Caracteristiques constructives de les rosques.
- Calsificació de les rosques atenent a diferents criteris.
- Representació normalitzada de les rosques i els elements roscats.
- Selecció de rosques a partir de les taules dels fabricants.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 9: vistes normalitzades amb tractaments i acotació d'un cos donat en dibuix isomètric.

- Pràctica 10: vistes normalitzades amb tractaments i acotació d'una peça complexa.

- Pràctica 11: vistes normalitzades amb tractaments i acotació, d'un cos complex que inclou elements roscats.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

TEMA 10. DIMENSIONAT (I).

TEMA 11. DIMENSIONAT (II).

TEMA 12. ROSQUES I ELEMENTS ROSCATS 
NORMALITZATS.

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h
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Se li donarà molta importància al model d'avaluació continuada, però completat amb la realització de 2 proves 
avaluatòries de control, a meitat i a final del quadrimestre. Les ponderacions de cadascúna de les parts vers la nota final 
de curs (NFC), són les seguents:

- 1a prova avaluatòria tipus exàmen de control, amb un pes del 35% de la NFC.
- 2a prova avaluatòria tipus exàmen de control, amb un pes del 25% de la NFC.
- Informe i presentació oral d'un treball de grup amb un pes del 10% de la NFC
- Pràctiques de laboratori, amb un pes del 30% de la NFC.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats
Les proves es podràn desenvolupar mitjançant eines tradicionals i/o amb l'ajut de l'ordinador, en funció del número de 
professors i d'alumnes matriculats i de la disponibilitat d'aules informàtiques. En tot cas les proves avaluatòries seràn de 
caire presencial i requeriràn de la realització prèvia de les pràctiques de laboratori proposades.

Per altra banda, per poder realitzar totes i cadascuna de les pràctiques de laboratori, serà obligatori portar-les treballades 
prèviament a croquis, per tal d'aconseguir el màxim aprofitament de les sessons davant l'ordinador.

- Definició de conjunt industrial.
- Representació en projecció dièdrica de conjunts.
- Despecaments: representació de les peces normalitzades i de les no normalitzades
- Altres representacions de conjunts: perspectives i explosionats.

- Normes i escales.
- Traçats elementals.
- Simbologia bàsica.
- Plantes, seccions i façanes.
- Representació de detalls constructius a escala.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 12: vistes i perspectives d'un conjunt industrial simple integrat per 5 ó menys elements.

Pràctica 13: documentació gràfica d'un petit edifici industrial.

Descripció:

Descripció:

TEMA 13. REPRESENTACIÓ DE CONJUNTS.

TEMA 14. INTRODUCCIÓ AL DIBUIX 
ARQUITECTÒNIC INDUSTRIAL.

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h
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Altres: JOSE LUIS LAPAZ CASTILLO

Responsable: JOSE IGNACIO CANDELA GARCIA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

709 - EE - Departament d'Enginyeria Elèctrica
717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2009

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT (Pla 2004). (Unitat docent
Optativa)

0

Unitat responsable: 320 - EUETIT - Escola Universitària d'Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa

Titulació:

Professors

Aplicacions CAD/CAE a la enginyeria elèctrica

Traçat d'esquemes elèctrics

Traçats en 2D

Traçats en 3D

Introducció a les eines de disseny per elements finits

Càlcul de circuits elèctrics i magnètics

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura
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1a. avaluació, pes: 15%
2a. avaluació, pes: 15%
Laboratori: 70%

Sistema de qualificació

Continguts

Bibliografia
Bàsica:

Transparencias de la parte eléctrica de la asignatura en clase.

Programa de elementos finitos Femm 4.2

Els estudiants faran servir les aules informàtiques per desenvolupar les pràctiques

Material audiovisual

Material informàtic

Material audiovisual de la asignatura, en formato pdf.

Programa informático sobre el que trata el estudio teórico y con el que se realizaran las prácticas.

Altres recursos:

Càlcul de circuits tèrmics

Tajadura Zapirain, José Antonio; López Fernández, Javier. AutoCAD avanzado 2002.  Madrid: McGraw-Hill, 2003. 
ISBN 84-481-3102-9.

Silvester, P.; Ferrari, R.L. Elementos finitos para ingeniería eléctrica.  México: Limusa, 1989. ISBN 968-18-2936-0.

Meeker, David. Finite element method magnetics: version 4.0: user's manual [en línia].  S.l: l'autor, 2004 
[Consulta: 29/02/2008]. Disponible a: <http://femm.foster-miller.com/manual.pdf>. 
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Capacitats prèvies
A l'alumne nouvingut se li demana certa destressa manual en el traçat d'esbossos i croquis, així com l'ús adient dels 
estrics bàsics de dibuix: compàs, escaire, cartabó, transportador d'angles, escalimetre,...

Aixi mateix, també seria desitjable que hagués practicat prèviament amb un programari bàsic de dibuix per ordinador, 
sobretot a nivell del traçat en 2 dimensions.

Per una altra banda, es requereixen altres habilitats i qualitats prèvies més generériques i aplicables a quaselvol altre 
activitat dins l'ámbit acadèmic universitari, com poden ésser: l'esperit de sacrifici, la pulcritut, la capacitat de síntesi, el 
treball en equip, el respecte a la resta de companys i al professor, la constància,...

Bibliografia
Bàsica:

Complementària:

- Apunts i exercicis complementaris que es penjaran puntualment al campus virtual de l'assignatura, 
conjuntament amb els treballs i pràctiques del curs
- Programari de disseny assitit per ordinador per a desenvolupaments bi i tridimensionals
- Adreces d'Internet amb apunts i exercicis resolts i propossats

Requisits
En general, estan recollits al temari d'educació secundària. Es poden reflectir en el coneixement de les següents matèries 
i continguts:

- Concepte i construcció d'escales d'ampliació i reducció.
- Traçats geomètrics elementals: poligons, tangències i enllaços tangencials simples i complexos (homotècia, inversió)
- Semblances i proporcions: segment auri, teorema de Thales,... 
- Figures planes equivalents: concepte de rectificació de la circumferència.
- Geometria descriptiva bàsica: aplicació del sistèma dièdric de representació (mètode directe), amb els procediments 
esencials: canvi de plà de projecció, girs i abatiments.
- Còniques: el.lipse, hipèrbola i paràbola.

Altres recursos:

Gonzalo Gonzalo, Joaquín. Dibujo geométrico: arquitectura, ingeniería.  San Sebastián: Donostiarra, 2001. ISBN 
84-7063-287-6.

Asociación Española de Normalización y Certificación. Dibujo técnico: construcción y obra civil.  Madrid: AENOR, 
1999. ISBN 84-8143-143-5.

Ramos Barbero, Basilio; García Maté, Esteban. Dibujo técnico. 2ª ed. Madrid: AENOR, 2000. ISBN 84-8143-261-
X.

Reyes Rodríguez, Antonio Manuel. AutoCAD para la ingeniería.  Madrid: Anaya Multimedia, 2003. ISBN 84-415-
1462-3.

Omura, George. La biblia de AutoCAD 2002.  Madrid: Anaya, 2002. ISBN 84-415-1325-2.

Corbella Barrios, D. Elementos de normalización.  Madrid: L'autor, 1970. 

Sánchez Gallego, Juan Antonio; Villanueva Bartrina, Lluís. Dibuix tècnic. 4a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2000. 
ISBN 84-8301-386-X.

Comasòlivas Font, Ramon. Sistema dièdric.  Barcelona: Edicions UPC, 2001. ISBN 84-8301-433-5.

 
 

Descripció general

Nom de l’assignatura (cat., cast., angl.): EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA – EXPRESIÓN GRÁFICA EN 
LA INGENIERÍA – GRAPHIC EXPRESSION IN ENGINEERING.
Centre docent: 320 – EUETIT – Escola Universitària d’Enginyeria Tècnica Industrial de Terrassa
Departament: 717 – EGE – Expressió Gràfica a l’Enginyeria
Crèdits ECTS: 6
Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica, Elèctrica, Electrònica i Automàtica, Tecnologia i Disseny Tèxtil, i
Química.
Curs: 2009-2010
Idioma d’impartició: Català i Castellà.
Codi: 320004
Tipus d’assignatura: Bàsica.

Professorat

Responsable: José Luis Lapaz
Altres: Alejandro Alonso – Misol, Francisco Bermúdez, Joaquim Marquès, Miquel Morón, Domènec Povill, Jordi 
Voltas.

Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura

OAG1. Facilitar i potenciar la capacitat d’abstracció.
OAG2. Desenvolupar i exercitar la imaginació espacial.
OAG3. Introduir conceptes, tècniques i metodologies pròpies de l’àrea de l’Expressió Gràfica a l’Enginyeria 
Industrial.
OAG4. Familiaritzar-se i utilitzar el llenguatge tècnic – gràfic propi de l’entorn industrial.

Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura

Competències especifiques (CE): CE1. Adquisició del llenguatge gràfic propi dels sistemes de 
representació en la enginyeria.
CE2. Capacitació per resoldre problemes de representació gràfica, tant 
en el pla como a l’espai.
CE3. Introducció a l’ús de les aplicacions d’expressió gràfica i dibuix 
assistit per ordinador.

Competències genèriques (CG): CG1. Treball en equip (NIVELL 1).
CG2. Ús eficaç y adequat de les TICs (recursos d’informació i 
comunicació).
CG3. Aprenentatge autònom.
CG4. Comunicació oral i escrita.

Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiant

Dedicació:

Hores: Tant per cent:
Aprenentatge dirigit: Grup gran/Teoria:

Grup mitjà/Pràctiques: - -
Grup petit/Laboratori: 60 h 40,0%
Activitats dirigides: - -

Aprenentatge autònom: 90 h. 60,0 %



 

Continguts                                                     

Títol contingut 1: GEOMETRIA PLANA. Dedicació: 30 h Grup gran/teoria:   
Grup petit/Laboratori: 12 h          
Aprenentatge autònom:  18 h     

Descripció: 1.1.Transformacions en el pla.
1.2. Proporcionalitat i equivalència.
1.3.Tangències i enllaços tangencials.
1.4.Còniques.
1.5.Corbes tècniques.

Objectius específics (OE): OE1. Formular els principis i les tècniques bàsiques de la geometria plana.
OE2. Entendre la formulació d’exercicis geomètrics a partir d’enunciats gràfics 
i textuals.
OE3. Trobar solució a problemes centrats en la geometria plana.

Activitats vinculades (AV):          AV0 i AV1(CTP1), AV2(SPP1), AV3(AINP1), AV4(CTP2), AV5(SPP2), 
AV6(AINP2), AV7(CTP3), AV8(SPP3)  i AV9(AGNP1).

Títol contingut 2: GEOMETRIA ESPACIAL. Dedicació: 60 h Grup gran/teoria:                      
Grup petit/Laboratori:  24 h         
Aprenentatge autònom:  36 h     

Descripció: 2.1. Projeccions i sistemes de representació: tècniques operatives bàsiques.
2.2. Punt, recta i pla. Posicions relatives.
2.3. Condicions de perpendicularitat, paral·lelisme i pertinença.
2.4. Distàncies.
2.5. Angles.
2.6. Geometria projectiva. Cossos i superfícies tridimensionals.

Objectius específics (OE): OE4. Entendre els principis que determinen la geometria espacial.
OE5. Comprendre els enunciats de problemes centrats en situacions i 
relacions espacials.
OE6.Trobar solucions gràfiques a problemes espacials.
OE7. Entendre el funcionament dels principals sistemes de representació
emprats a l’entorn de l’enginyeria.
OE8. Fer l’ús adequat d’aquests sistemes per trobar solució als problemes que 
ho requereixin.

Activitats vinculades (AV):          AV10(CTP4), AV11(SPP4), AV12(AINP3), AV13(CTP5), AV14(SPP5), 
AV15(AINP4), AV16(CTP6), AV17(SPP6),  AV18(AINP5), AV19(CTP7), 
AV20(SPP7), AV21(AINP6), AV22(CTP8), AV23(SPP8),  AV24(AGNP2) i
AV25(CPP1).

Títol contingut 3: NORMALITZACIÓ INDUSTRIAL. Dedicació: 60 h Grup gran/teoria:                     
Grup petit/Laboratori:  24 h         
Aprenentatge autònom:  36 h     

Descripció: 3.1. Preliminars. Normes industrials.
3.2. Dibuix tècnic a ma alçada.
3.3. Obtenció de vistes normalitzades.
3.4. Tractaments: talls, seccions i trencaments.
3.5. Dimensionat: pautes d’acotació industrial.
3.6. Rosques i altres elements normalitzats.
3.7. Representació gràfica de conjunts industrials.

 
Objectius específics (OE): OE9. Entendre i aplicar correctament la normativa associada al dibuix tècnic 

vinculat a l’àmbit industrial..
OE10. Identificar errors en la aplicació de la normativa del dibuix industrial i 
aplicar-hi correccions.
OE11. Desenvolupar prototipatges virtuals de cossos en entorn 3D.

Activitats vinculades (AV):          AV26(CTP9), AV27(SPP9), AV28(AINP7), AV29(CTP10), AV30(SPP10), 
AV31 (AGNP3), AV32(CTP11), AV33(SPP11),  AV34(CTP12), AV35(SPP12), 
AV36(CTP13), AV37(PTG) i  AV38(CPP2).

Planificació d’activitats                   

Títol de l’activitat vinculada 0 (AV0): Presentació del 
curs i de l’assignatura.

Dedicació:  10’ Grup gran/teoria:  
Grup mitjà/pràctiques:                
Grup petit/Laboratori:  10’   
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de introducció a l’assignatura:
� Objectius i competències.
� Temari i activitats vinculades.
� Avaluació.
� Recursos.
� Bibliografia.

Material de suport: AV0.Guia docent.pdf
AV0.Introducció. Objectius de l’assignatura.pdf (11 pàgines).
AV0.Portafoli inicial de l’estudiant.pdf

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat  no avaluable.

Objectius específics:

Títol de l’activitat vinculada 1 (AV1): Conceptes teòrics 
i orientacions bàsiques presencials 1 (CTP1)
Tema 1. Geometria Plana (I). Condicions de tangència. 
Tangències i enllaços tangencials simples.

Dedicació:  35’ Grup gran/teoria:        
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  35’
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de introducció a l’assignatura, conceptes bàsics, 
procediments i orientacions pedagògiques relatives a la part de geometria 
relativa a les tangències en 2D.

Material de suport: AV1.Dibuix Geomètric. Tangències simples.pdf
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de 
l’assignatura al campus virtual ATENEA.

(67 pàgines).

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l’activitat vinculada 
AV25 (CPP1)� Pràctica-control individual de Geometria plana i Geometria 
espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar correctament).

Objectius específics: OE1 i OE2.



 
Títol de l’activitat vinculada 2 (AV2): Sessió pràctica 
presencial 1 (SPP1)
Traçat de tangències i enllaços tangencials simples.

Dedicació: 3h 15’        Grup gran/teoria:               
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general:
Es tracta de representar en 2D i mitjançant un programari de disseny assistit per 
ordinador una sèrie de contorns simples formats per trams rectes i trams 
corbats, tot indicant construccions auxiliars, punts de tangència i centres solució.

AV2.Traçat de tangències i enllaços tangencials simples.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi SPP1 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1,66% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE2 i OE3.

Títol de l’activitat vinculada 3 (AV3): Activitat individual 
no presencial (AINP1)
Tangències i enllaços tangencials simples: traçat del 
Circuit de Montmeló.

Dedicació:  6 h. Grup gran/teoria:  
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:   6 h.     

Descripció general:

Pràctica individual que l’alumne ha de desenvolupar autònoma e individualment 
com a auto aprenentatge i reforç dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits.

AV3.Tangències i enllaços tangencials simples: traçat del Circuit  de 
carreres.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi AINP1 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1,66% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE2 i OE3.

Títol de l’activitat vinculada 4 (AV4): Conceptes teòrics 
i orientacions bàsiques presencials 2 (CTP2)
Tema 1. Geometria Plana (II). Condicions de tangència. 
Tangències i enllaços tangencials complexos.

Dedicació:  45’ Grup gran/teoria:         
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  45’
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions 
pedagògiques relatives a la part de geometria relacionada amb les tangències 
complexes en 2D.

Material de suport: AV4.Dibuix Geomètric. Tangències complexes.pdf (61 pàgines) i altres apunts 
de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al campus 
virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l’activitat vinculada 
AV25 (CPP1)� Pràctica-control individual de Geometria plana i Geometria 
espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar correctament).

Objectius específics: OE1 i OE2.

 
Títol de l’activitat vinculada 5 (AV5): Sessió pràctica 
presencial 2 (SPP2)
Tangències i enllaços tangencials complexos: traçats de 
peces diverses.

Dedicació:  3h 15’        Grup gran/teoria:               
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general:
Es tracta de representar en 2D i mitjançant un programari de disseny assistit per 
ordinador una sèrie de contorns complexos formats per trams rectes i trams 
corbats, tot indicant construccions auxiliars, punts de tangència i centres solució.

AV5.Tangències i enllaços tangencials complexos.Traçats de peces diverses.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi SPP2 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1,66% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE2 i OE3.

Títol de l’activitat vinculada 6 (AV6): Activitat individual 
no presencial (AINP2)
Tangències i enllaços tangencials complexos: traçat d’una 
brida metàl·lica.

Dedicació:  6 h. Grup gran/teoria:  
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:   6 h.     

Descripció general:

Pràctica individual que l’alumne ha de desenvolupar autònoma e individualment 
com a autoaprenentatge i reforç dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits.

AV6.Tangències i enllaços tangencials complexos.Traçat d’una brida 
metàl·lica.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi AINP2 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1,66% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE2 i OE3.

Títol de l’activitat vinculada 7 (AV7): Conceptes teòrics 
i orientacions bàsiques presencials 3 (CTP3)
Tema 1. Geometria Plana (III). Corbes tècniques.

Dedicació:  45’ Grup gran/teoria:        
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  45’
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions 
pedagògiques relatives a la part de geometria relacionada amb el traçat de les 
principals corbes tècniques en 2D (cicloide, epicicicloide i hipocicliode).

Material de suport: AV7.Curvas cónicas y técnicas.pdf
Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

(24 pàgines).

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l’activitat vinculada 
AV25 (CPP1)� Pràctica-control individual de Geometria plana i Geometria 
espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar correctament).

Objectius específics: OE1 i OE2.



 
Títol de l’activitat vinculada 8 (AV8): Sessió pràctica 
presencial 3 (SPP3)
Corbes tècniques: recorregut i posicionament d’un buló

Dedicació:  3h 15’        Grup gran/teoria:               
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general:
Es tracta de representar en 2D i mitjançant un programari de disseny assistit per 
ordinador el recorregut d’un punt concret d’un mecanisme en moviment, així 
com posicionar, de manera exacta un buló accionat pel mecanisme.

AV8.Corbes tècniques. Recorregut i posicionament d’un buló.pdf

Material de suport: Casos semblants resolts, apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai 
propi de l’assignatura al campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi SPP3 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1,66% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE2 i OE3.

Títol de l’activitat vinculada 9 (AV9): Activitat grupal no 
presencial (AGNP1)
Anàlisi i estudi de formes geomètriques: Masia Freixa 
(Terrassa)

Dedicació:  6 h. Grup gran/teoria:  
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:   6 h.     

Descripció general:
Pràctica grupal que els alumnes ha de desenvolupar autònomament en grups de 
3 persones, com a auto aprenentatge i reforç dels conceptes, tècniques i 
habilitats adquirits. Inclou un treball de camp  “in situ” per tal de recollir dades 
mètriques i gràfiques.

AV9. Anàlisi i estudi de formes geomètriques modernistes.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi AGNP1 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1,66% de la NFC 
(Nota Final de Curs).

Objectius específics: OE2 i OE3.

Títol de l’activitat vinculada 10 (AV10): Conceptes 
teòrics i orientacions bàsiques presencials 4 (CTP4)
Tema 2. Geometria Espacial (I). Projeccions, sistemes de 
representació, el punt, la recta i el pla.

Dedicació:  45’ Grup gran/teoria
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori: 45’        
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions 
pedagògiques relatives a la part de geometria descriptiva corresponent als 
apartats 2.1 (projeccions i sistemes de representació: tècniques operatives 
bàsiques) i 2.2 (punt, recta i pla: posicions relatives) del tema 2 (Geometria 
Espacial).

Material de suport: AV10.Sistemas de Representación Métricos.pdf
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de 
l’assignatura al campus virtual ATENEA.

(107 pàgines).

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l’activitat vinculada 
AV25 (CPP1)� Pràctica-control individual de Geometria plana i Geometria 
espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar correctament).

Objectius específics: OE4 i OE7.

 
Títol de l’activitat vinculada 11 (AV11): Sessió pràctica 
presencial 4 (SPP4)
Exercicis de mètrica espacial (nivell 1).

Dedicació: 3h 15’        Grup gran/teoria:               
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general:
Es tracta de representar i resoldre en 2D i mitjançant un programari de disseny 
assistit per ordinador una sèrie de 5 exercicis encadenats, partint dels vèrtex 
d’un triangle.

AV11.Exercicis de mètrica espacial-Nivell 1.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi SPP4 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE5 i OE6.

Títol de l’activitat vinculada 12 (AV12): Activitat 
individual no presencial (AINP3)
Exercicis complementaris de geometria mètrica (nivell 1).

Dedicació:  6 h. Grup gran/teoria:  
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:   6 h.     

Descripció general:
Activitat individual que l’alumne ha de desenvolupar autònoma e individualment 
com a auto aprenentatge i reforç dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits.

AV12.Exercicis complementaris de geometria mètrica-Nivell 1.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi AINP3 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE5 i OE6.

Títol de l’activitat vinculada 13 (AV13): Conceptes 
teòrics i orientacions bàsiques presencials 4 (CTP5)
Tema 2. Geometria Espacial (II). Perpendicularitat, 
paral·lelisme i pertinença.

Dedicació:  45’ Grup gran/teoria:        
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  45’
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions 
pedagògiques relatives a la part de geometria descriptiva corresponent a 
l’apartat 2.3 (condicions de perpendicularitat, paral·lelisme i pertinença) del tema 
2 (Geometria Espacial).

Material de suport: AV13.Sistemas de Representación Métricos.pdf
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de 
l’assignatura al campus virtual ATENEA.

(107 pàgines).

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l’activitat vinculada 
AV25 (CPP1)� Pràctica-control individual de Geometria plana i Geometria 
espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar correctament).

Objectius específics: OE4 i OE7.



 
Títol de l’activitat vinculada 14 (AV14): Sessió pràctica 
presencial 5 (SPP5)
Exercicis de mètrica espacial (nivell 2A).

Dedicació: 3h 15’        Grup gran/teoria:               
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general:
Es tracta de representar i resoldre en 2D i mitjançant un programari de disseny 
assistit per ordinador una sèrie de 3 exercicis encadenats, com a continuació 
dels exercicis desenvolupats a l’activitat vinculada 11 (AV11).

AV14.Exercicis de mètrica espacial-Nivell 2A.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi SPP5 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE5 i OE6.

Títol de l’activitat vinculada 15 (AV15): Activitat 
individual no presencial (AINP4)
Exercicis complementaris de geometria mètrica (nivell 2A): 
perpendicularitat, paral·lelisme i pertinença.

Dedicació:  6 h. Grup gran/teoria:  
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:   6 h.     

Descripció general: AV15.
Activitat individual que l’alumne ha de desenvolupar autònoma e individualment 
com a auto aprenentatge i reforç dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits.

Exercicis complementaris de geometria mètrica-Nivell 2A.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi AINP4 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE5 i OE6.

Títol de l’activitat vinculada 16 (AV16): Conceptes 
teòrics i orientacions bàsiques presencials 6 (CTP5)
Tema 2. Geometria Espacial (III). Distàncies.

Dedicació:  45’ Grup gran/teoria:       
Grup mitjà/pràctiques:                
Grup petit/Laboratori:  45’
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions 
pedagògiques relatives a la part de geometria descriptiva corresponent a 
l’apartat 2.4 (distàncies) del tema 2 (Geometria Espacial).

Material de suport: AV16.Sistemas de Representación Métricos.pdf
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de 
l’assignatura al campus virtual ATENEA.

(107 pàgines).

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l’activitat vinculada 
AV25 (CPP1)� Pràctica-control individual de Geometria plana i Geometria 
espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar correctament).

Objectius específics: OE4 i OE7.

 
Títol de l’activitat vinculada 17 (AV17): Sessió pràctica 
presencial 6 (SPP6)
Exercicis de mètrica espacial (nivell 2B).

Dedicació: 3h 15’        Grup gran/teoria:               
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general:
Es tracta de representar i resoldre en 2D i mitjançant un programari de disseny 
assistit per ordinador una sèrie de 2 exercicis encadenats, com a continuació 
dels exercicis desenvolupats a l’activitat vinculada 14 (AV14).

AV17.Exercicis de mètrica espacial-Nivell 2B.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi SPP6 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE5 i OE6.

Títol de l’activitat vinculada 18 (AV18): Activitat 
individual no presencial (AINP5)
Exercicis complementaris de geometria mètrica (nivell 2B).
Distàncies.

Dedicació:  6 h. Grup gran/teoria:  
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:   6 h.     

Descripció general: AV18.
Activitat individual que l’alumne ha de desenvolupar autònoma e individualment 
com a auto aprenentatge i reforç dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits.

Exercicis complementaris de geometria mètrica-Nivell 2B.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi AINP5 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE5 i OE6.

Títol de l’activitat vinculada 19 (AV19): Conceptes 
teòrics i orientacions bàsiques presencials 7 (CTP7)
Tema 2. Geometria Espacial (IV). Angles.

Dedicació:  45’ Grup gran/teoria:      
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  45’
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions 
pedagògiques relatives a la part de geometria descriptiva corresponent a 
l’apartat 2.5 (angles) del tema 2 (Geometria Espacial).

Material de suport: AV19.Sistemas de Representación Métricos.pdf
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de 
l’assignatura al campus virtual ATENEA.

(107 pàgines).

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l’activitat vinculada 
AV25 (CPP1)� Pràctica-control individual de Geometria plana i Geometria 
espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar correctament).

Objectius específics: OE4 i OE7.



 
Títol de l’activitat vinculada 20 (AV20): Sessió pràctica 
presencial 7 (SPP7)
Exercicis de mètrica espacial (nivell 3).

Dedicació: 3h 15’        Grup gran/teoria:               
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general:
Es tracta de representar i resoldre en 2D i mitjançant un programari de disseny 
assistit per ordinador una sèrie de 2 exercicis encadenats, com a continuació 
dels exercicis desenvolupats a l’activitat vinculada 17 (AV17).

AV20.Exercicis de mètrica espacial-Nivell 3.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi SPP7 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE5 i OE6.

Títol de l’activitat vinculada 21 (AV21): Activitat 
individual no presencial (AINP6)
Exercicis complementaris de geometria mètrica (nivell 2B).
Angles.

Dedicació:  6 h. Grup gran/teoria:  
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:   6 h.     

Descripció general: AV21.
Activitat individual que l’alumne ha de desenvolupar autònoma e individualment 
com a auto aprenentatge i reforç dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits.

Exercicis complementaris de geometria mètrica-Nivell 3.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi AINP6 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE5 i OE6.

Títol de l’activitat vinculada 22 (AV22): Conceptes 
teòrics i orientacions bàsiques presencials 8 (CTP8)
Tema 2. Geometria Espacial (V). Geometria projectiva. 
Cossos i superfícies tridimensionals.

Dedicació:  45’ Grup gran/teoria:        
Grup mitjà/pràctiques:                
Grup petit/Laboratori:  45’
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions 
pedagògiques relatives a la part de geometria descriptiva corresponent a 
l’apartat 2.6 (geometria projectiva, cossos i superfícies tridimensionals) del tema 
2 (Geometria Espacial).

Material de suport: AV22.Sistemas de Representación Métricos.pdf
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de 
l’assignatura al campus virtual ATENEA.

(107 pàgines).

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l’activitat vinculada 
AV25 (CPP1)� Pràctica-control individual de Geometria plana i Geometria 
espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar correctament).

Objectius específics: OE4 i OE7.

 
Títol de l’activitat vinculada 23 (AV23): Sessió pràctica 
presencial 8 (SPP8)
Exercicis de mètrica espacial (nivell 4).

Dedicació: 3h 15’        Grup gran/teoria:               
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general:
Es tracta de representar i resoldre en 2D i mitjançant un programari de disseny 
assistit per ordinador una sèrie de 2 exercicis encadenats, com a continuació 
dels exercicis desenvolupats a l’activitat vinculada 20 (AV20).

AV23.Exercicis de mètrica espacial-Nivell 4.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi SPP8 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE5 i OE6.

Títol de l’activitat vinculada 24 (AV24): Activitat grupal 
no presencial (AGNP2)
Cas complet d’aplicació de conceptes i tècniques 
dièdriques: caldereria.

Dedicació:  12 h. Grup gran/teoria:  
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:  12 h.   

Descripció general: AV24.
Activitat grupal que l’alumne ha de desenvolupar en col·laboració amb altres 
companys com a auto aprenentatge i reforç dels conceptes, tècniques i habilitats 
adquirits.

Treball grupal 2.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi AGNP2 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE4, OE5, OE6, OE7 i OE8.

Títol de l’activitat vinculada 25 (AV25): Control Pràctic 
Presencial 1(CPP1)
Examen de tipus pràctic a l’aula-laboratori.

Dedicació:  3h 15’        Grup gran/teoria:  
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:  

Descripció general: AV25.
Pràctica-control individual de Geometria plana i Geometria espacial

Examen-control-1.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi CPP1 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 35% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE4, OE5, OE6, OE7 i OE8.

Títol de l’activitat vinculada 26 (AV26): Conceptes 
teòrics i orientacions bàsiques presencials 9 (CTP9)
Tema 3. Normalització Industrial (I). Preliminars. Normes 
industrials. Dibuix Tècnic a mà alçada.

Dedicació:  45’ Grup gran/teoria:      
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  45’    
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions 
pedagògiques relatives als apartats 3.1 (preliminars i normes industrials) i 3.2 
(dibuix tècnic a mà alçada) del tema 3 (Normalització Industrial).

Material de suport: AV26.Planos-Formatos-Tipos de escalas.pdf (32 pàgines).



 
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de 
l’assignatura al campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l’activitat vinculada 
AV38 (CPP2)� Pràctica-control individual de Disseny i Normalització Industrial
(conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar correctament).

Objectius específics: OE9.

Títol de l’activitat vinculada 27 (AV27): Sessió pràctica 
presencial 9 (SPP9)
Exercicis de mètrica espacial (nivell 1).

Dedicació: 3h 15’        Grup gran/teoria:               
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general:
Es tracta de model·lar cossos 3D senzills en CAD donats al natural o en 
perspectiva.

AV27.Model·lat bàsic de cosos.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi SPP9 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE11.

Títol de l’activitat vinculada 28 (AV28): Activitat 
individual no presencial (AINP7)
Clau extractora de filtres.

Dedicació:  6 h. Grup gran/teoria:  
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:   6 h.     

Descripció general: AV28.
Activitat individual que l’alumne ha de desenvolupar autònoma e individualment 
com a auto aprenentatge i reforç dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits.
Ha de dissenyar una clau extractora de filtres airejadors d’aixetes d’aigua.

Clau extractora de filtres.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi AINP7 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE9 i OE11.

Títol de l’activitat vinculada 29 (AV29): Conceptes 
teòrics i orientacions bàsiques presencials 10 (CTP10)
Tema 3. Normalització Industrial (II). Vistes.

Dedicació:  45’ Grup gran/teoria:       
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  45’   
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions 
pedagògiques relatives a l’apartat 3.3 (obtenció de vistes normalitzades) del 
tema 3 (normalització industrial).

Material de suport: AV29.Representación por medio de vistas.pdf
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de 
l’assignatura al campus virtual ATENEA.

(18 pàgines).

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l’activitat vinculada 
AV38 (CPP2)� Pràctica-control individual de Disseny i Normalització Industrial
(conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar correctament).

Objectius específics: OE9.

 
Títol de l’activitat vinculada 30 (AV30): Sessió pràctica 
presencial 10 (SPP10)
Vistes normalitzades.

Dedicació: 3h 15’        Grup gran/teoria:               
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general:
Es tracta de representar i resoldre en 2D i mitjançant un programari de disseny 
assistit per ordinador les vistes normalitzades de diferents cossos donats en 
perspectiva i/o al natural.

AV30.Vistes normalitzades.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi SPP10 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE9.

Títol de l’activitat vinculada 31 (AV31): Activitat grupal 
no presencial (AGNP3)
Disseny d’un conjunt porta-rotllos de cinta adhesiva.

Dedicació:  30 h. Grup gran/teoria:  
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:  30 h.   

Descripció general: AV31.
Activitat grupal que l’alumne ha de desenvolupar col·laborativament com a auto 
aprenentatge i reforç dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits. A partir d’un 
objecte real, han d’aplicar enginyeria inversa per tal de reproduir-lo virtualment, 
el conjunt (muntat i explosionat) i el despeçament (vistes acotades). 

Porta-rotllos.pdf

Aquest treball, l’hauran d’exposar col·lectivament (AV37)
Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 

campus virtual ATENEA.
Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi AGNP3 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 5% de la NFC 
(Nota Final de Curs) i indirectament condiciona la nota de la AV37 (10%).

Objectius específics: OE9, OE10 i OE11.

Títol de l’activitat vinculada 32 (AV32): Conceptes 
teòrics i orientacions bàsiques presencials 11 (CTP11)
Tema 3. Normalització Industrial (III). Tractaments.

Dedicació:  45’ Grup gran/teoria:        
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  45’
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions 
pedagògiques relatives a l’apartat 3.4 (tractaments: talls, seccions i 
trencaments) del tema 3 (Normalització Industrial).

Material de suport: AV32.Cortes-secciones-roturas.pdf
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de 
l’assignatura al campus virtual ATENEA.

(34 pàgines).

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l’activitat vinculada 
AV38 (CPP2)� Pràctica-control individual de Disseny i Normalització Industrial
(conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar correctament).

Objectius específics: OE9 i OE10.



 
Títol de l’activitat vinculada 33 (AV33): Sessió pràctica 
presencial 11 (SPP11)
Exercicis d’aplicació de talls, seccions i trencaments a 
peces industrials.

Dedicació: 3h 15’        Grup gran/teoria:               
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori: 3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general:
Es tracta de representar i resoldre en 2D i mitjançant un programari de disseny 
assistit per ordinador una sèrie d’exercicis de representació de vistes 
normalitzades amb inclusió de tractaments.

AV33.Exercicis de tractaments.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi SPP11 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE9.

Títol de l’activitat vinculada 34 (AV34): Conceptes 
teòrics i orientacions bàsiques presencials 12 (CTP12)
Tema 3. Normalització Industrial (IV). Dimensionat: pautes 
d’acotació industrial.

Dedicació:  45’ Grup gran/teoria:        
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  45’
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions 
pedagògiques relatives a l’apartat 3.5 (dimensionat: pautes d’acotació industrial) 
del tema 3 (Normalització Industrial).

Material de suport: AV34A.Acotación Industrial-I.pdf (8 pàgines).
AV34B.Acotación Industrial-II.pdf
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de 
l’assignatura al campus virtual ATENEA.

(12 pàgines).

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l’activitat vinculada 
AV38 (CPP2)� Pràctica-control individual de Disseny i Normalització Industrial
(conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar correctament).

Objectius específics: OE9 i OE10.

Títol de l’activitat vinculada 35 (AV35): Sessió pràctica 
presencial 12 (SPP12)
Exercicis d’acotació industrial.

Dedicació: 3h 15’        Grup gran/teoria:               
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general:
Es tracta de representar i resoldre en 2D i mitjançant un programari de disseny 
assistit per ordinador una sèrie de vistes normalitzades a les que s’hauran 
d’afegir les cotes adients.

AV35.Exercicis acotació industrial.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi SPP12 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 1% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE9.

 
Títol de l’activitat vinculada 36 (AV36): Conceptes 
teòrics i orientacions bàsiques presencials 13 (CTP13)
Tema 3. Normalització Industrial (V). Rosques i altres 
elements normalitzats. Representació gràfica de conjunts
industrials.

Dedicació:  45’ Grup gran/teoria:          
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori: 45’
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Classe magistral d’exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions 
pedagògiques relatives als apartats 3.6 (rosques i altres elements normalitzats) i 
3.7. (representació gràfica de conjunts industrials) del tema 3 (Normalització 
Industrial).

Material de suport: AV36.Conjunts.pdf
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de 
l’assignatura al campus virtual ATENEA.

(18 pàgines).

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

No n’hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l’activitat vinculada 
AV38 (CPP2)� Pràctica-control individual de Disseny i Normalització Industrial
(conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar correctament).

Objectius específics: OE9 i OE10.

Títol de l’activitat vinculada 37 (AV37): Sessió pràctica 
presencial d’exposició dels treballs grupals (PTG)
Presentació en públic dels treballs grupals realitzats 
(AGNP3)

Dedicació: 3h 15’        Grup gran/teoria:               
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  3h 15’      
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:              

Descripció general: Es tracta de presentar en públic, davant el professor i la resta de companys el 
disseny grupal realitzat com a activitat grupal no presencial número 3 (AGNP3), 
d’aquesta part de l’assignatura.

Material de suport: Enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al campus virtual 
ATENEA relatius a presentacions i comunicació oral.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

S’hauran d’entregar els PPT o altres formats emprats per fer les presentacions 
(una entrega per grup). Activitat avaluable que representa un 10% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE9, OE10 i OE11.

Títol de l’activitat vinculada 38 (AV38): Control Pràctic 
Presencial 2 (CPP2)
Examen de tipus pràctic a l’aula-laboratori.

Dedicació:  4h              Grup gran/teoria:  
Grup mitjà/pràctiques:                 
Grup petit/Laboratori:  4h            
Activitats dirigides:                      
Aprenentatge autònom:  

Descripció general: AV25.
Pràctica-control individual de Disseny i Normalització Industrial.

Examen-control-2.pdf

Material de suport: Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l’espai propi de l’assignatura al 
campus virtual ATENEA.

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació:

Lliurable codi CPP2 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de 
l’assignatura a ATENEA. Activitat avaluable que representa un 25% de la NFC 
(Nota Final de Curs)

Objectius específics: OE9, OE10 i OE11.



 
Sistema de qualificació (avaluació)

S’aplicarà un model d’avaluació continuada amb la finalitat bàsica de ponderar tant el treball autònom com el 
treball en equip des estudiants.
L’avaluació d’adquisició de coneixements, competències i habilitats és realitzarà a partir de:

- Entregues programades a cadascuna de les parts..................................................  30%
o 10% Geometria plana.
o 10% Geometria espacial.
o 10% Disseny i Normalització Industrial.

- Pràctica-control individual de Geometria plana i Geometria espacial......................  35% 
- Pràctica-control individual de Disseny i Normalització Industrial..............................  25% 
- Informe i presentació oral d’un treball en grup.........................................................  10%

Normes de realització de les activitats 

Capacitats prèvies:

A l'alumne nouvingut se li suposa certa destresa manual en el traçat d'esbossos i croquis, així com l'ús adient 
dels estris bàsics de dibuix tradicional: compàs, escaire, cartabó, transportador d'angles, escalímetre,...

Així mateix, també seria desitjable que hagués practicat prèviament amb un programari bàsic de dibuix per 
ordinador, com a mínim de traçat en 2 dimensions.

D’altra banda, es requereixen altres habilitats i qualitats prèvies més genèriques i aplicables a qualsevol altre 
activitat dins l’àmbit acadèmic universitari, com poden ésser: l'esperit de sacrifici, la pulcritud, la capacitat de 
síntesi, el treball en equip, el respecte a la resta de companys i al professor, la constància,...

Metodologia docent

- Aprenentatge basat en laboratori (lab based learning): sessions presencials amb exposició de 
conceptes, tècniques i procediments,  combinada amb la resolució d’exercicis i treballs pràctics amb 
ordinador al laboratori de CAD (activitats CTP1-13 i SPP1-12).

- Treball autònom individual d’estudi, preparació i realització d’exercicis (activitats AINP1-6).

- Aprenentatge cooperatiu basat en projectes (project based cooperative learning), orientat a la 
realització de problemes i projectes avaluables en equip (activitats AGNP1-3).

En les sessions d’exposició dels continguts s’introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes 
i resultats il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió.

Les sessions de treball pràctic a l’aula seran de tres classes: 

a) Sessions en les que les pràctiques constaran d’enunciats i processos guiats per aconseguir un resultat.

b) Sessions en que les pràctiques constaran tant sols d’enunciats sense especificar el procés d’obtenció 
de la solució.

c) Pràctiques de control.

Els estudiants, de forma autònoma hauran d’estudiar per tal d’assimilar els conceptes, resoldre els exercicis 
proposats ja sigui manualment o amb l’ajut de l’ordinador.

Es farà ús de les eines pròpies de la plataforma ATENEA per potenciar l’aprenentatge col·laboratiu.

El treball transversal del curs estarà centrat en les 4 activitats grupals no presencials programades. La seva 
resolució es farà fora de l’aula de pràctiques i en grups d’un màxim de 3 persones.
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geométrico y de croquización. Editorial: Donostiarra. ISBN: 84-7063-173-X, 1992

- Puig Adam, Pedro. Curso de Geometría Métrica, tomos I y II. Editorial: Donostiarra. 
ISBN: 84-85731-05-0 y 84-85731-06-0, 1986

- Cobos Gutiérrez, C. Del Rio, Mª Gloria. Ejercicios de dibujo técnico I. Resueltos y 
Comentados. Editorial: Tebar Flores. ISBN: 84-7360-160-2, 1996

- Félez, J.; Martínez, Mª L Dibujo Industrial. Editorial: Síntesis. ISBN: 84-7738-331-6, 
1995

- Auria Apilluelo, Jose M.; Ibáñez Carabantes, Pedro; Ubieto Artur, Pedro. Dibujo 
industrial. Conjuntos y despieces. Editorial: Paraninfo. ISBN: 84-283-2729-7, 2000

- Michael French. Conceptual Design for Engineers. Editorial: Springer. ISBN: 
1852330279, 1998

- Giesecke, Frederick E. Technical draw. Editorial: Prenctice Hall. ISBN: 0-13-461971-4, 
1997

- Basilio Ramos, Esteban Garcia. Dibujo Técnico. Edtiorial AENO. ISBN: 
9788481434743

Complementària - Prieto, M. Sondesa, M.D. Problemas básicos de la Geométría del diseño. Editorial: 
Ediciones ADI Madrid. ISBN: 84-920381-0-1, 1995

Altres recursos: General:
http://www.isftic.mepsyd.es/jovenes/dibujo_tecnico/
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/expresion-grafica-y-dao/material-de-clase

Geometria plana:
http://www.tododibujo.com/index.php?main_page=site_map&cPath=304

Geometria espacial:
http://www.tododibujo.com/index.php?main_page=site_map&cPath=298

Normalització industrial:
http://www.tododibujo.com/index.php?main_page=site_map&cPath=308
http://ocw.upm.es/expresion-grafica-en-la-ingenieria/dibujo-industrial-ii/material-de-clase/

CAD (tutoriales):
http://www.lawebdelprogramador.com/cursos/enlace.php?idp=4604&id=8&texto=AutoCad
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Altres: ALEJANDRO ALONSO-MISOL CERDÓ - DOMINGO POVILL CARTOIXA - JOSE JOAQUIN MARQUES 
CALVO - JOSEFINA PAMIES PALMADA

Responsable: JOSE LUIS LAPAZ CASTILLO

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2010

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT (Pla 2004). (Unitat docent
Obligatòria)

0 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 320 - EET - Escola d'Enginyeria de Terrassa

Titulació:

Professorat

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Classes teòriques amb eines multimèdia de suport, complementades amb les sessions als laboratoris informàtics, per tal 
de posar en pràctica els coneixements adquirits en casos d'aplicació directa.
En el contexte de l'EEES, es donarà molta importància al treball col.laboratiu i a l'aplicació de tècniques i metodologies 
PBL.

Metodologies docents

Capacitats prèvies

A l'alumne nouvingut se li demana certa destressa manual en el traçat d'esbossos i croquis, així com l'ús adient dels 
estrics bàsics de dibuix: compàs, escaire, cartabó, transportador d'angles, escalimetre,...

Aixi mateix, també seria desitjable que hagués practicat prèviament amb un programari bàsic de dibuix per ordinador, 
sobretot a nivell del traçat en 2 dimensions.

Per una altra banda, es requereixen altres habilitats i qualitats prèvies més generériques i aplicables a quaselvol altre 
activitat dins l'ámbit acadèmic universitari, com poden ésser: l'esperit de sacrifici, la pulcritut, la capacitat de síntesi, el 
treball en equip, el respecte a la resta de companys i al professor, la constància,...

Requisits

En general, estan recollits al temari d'educació secundària. Es poden reflectir en el coneixement de les següents matèries 
i continguts:

- Concepte i construcció d'escales d'ampliació i reducció.
- Traçats geomètrics elementals: poligons, tangències i enllaços tangencials simples i complexos (homotècia, inversió)
- Semblances i proporcions: segment auri, teorema de Thales,... 
- Figures planes equivalents: concepte de rectificació de la circumferència.
- Geometria descriptiva bàsica: aplicació del sistèma dièdric de representació (mètode directe), amb els procediments 
esencials: canvi de plà de projecció, girs i abatiments.
- Còniques: el.lipse, hipèrbola i paràbola.
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Com a objectiu principal, es tractarà de desenvolupar la capacitat d'abstracció, la imaginació espaial i introduir a l'alumne 
en les tècniques i metodologíes pròpies de la expressió gràfica a l'enginyeria, per tal de que pugui plasmar adequadament
qualsevol disseny, en 2 i/o 3 dimensions.

També es consideraràn altres objectius més de caire transversal, molt importants tant a nivel personal per l'alumne, com 
en un futur professional.

Continguts

- La necessitat de la normalització industrial.
- Normes estatals i internacional d'obligat acompliment
- Concepte i construcció d'escales normalitzades d'ampliació i reducció.

- Tipus de projeccions. Sistemes de Representació.
- El sistèma dièdric de representació.
- El sistèma axonomètric.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 0: repàs geometria i traçats bàsics

Pràctica 1: diferents traçats de perspectives per elevació de cossos elementals

Descripció:

Descripció:

TEMA 1. NORMALITZACIÓ INDUSTRIAL.

TEMA 2. INTRODUCCIÓ ALS SISTÈMES DE 
REPRESENTACIÓ.

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h
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- Fonaments i traçats bàsics.
- Elements de la isometría: eixos, escales i plans.
- Perspectiva i dibuix isomètrics.
- Representació de circumferències i trams corbats.

- Fonaments i metodologia: projeccions paral.les als plans de projecció.
- Vistes.
- El cub de projecccions.
- Els sistèmes europeu i americà de representació.

- Determinació de la tercera vista.
- Variabilitat i solucions vàlides.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 2: representacions de figures 3D al plà mitjançant dibuix isomètric.

Pràctica 3: obtencions de les 6 vistes normalitzades principals de diferents cossos simples.

Pràctica 4: a partir de diferents vistes donades d'un cos, obtenir la/les vista/es que falta/en.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

TEMA 3. EL SISTÈMA AXONOMÈTRIC-ISOMÈTRIC.

TEMA 4. SISTEMA DIÈDRIC (I)

TEMA 5. SISTEMA DIÈDRIC (II).

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h
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- Superficies inclinades de primer ordre: tipologia i definicio.
- Obtencio de vistes auxiliars en veritable magnitut: canvi de pla de projecció.

- Superficies amb doble inclinació.
- Procediments per la obtenció de la v.m. de superficies amb doble inclinació.

- Concepte de tall. 
- Tipus principals de talls: 180º, 90º, parcials i quebrats.
- Procediments i representacions.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 5: vistes normalitzades d'una peça donada en dibuix isomètric i contenint un plà inclinat.

- Pràctica 6: vistes normalitzades una peça amb una doble inclinació.

Pràctica 7: vistes normalitzades d'una peça en perspectiva, aplicant tractaments de talls elementals.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

TEMA 6. SISTEMA DIÈDRIC. VISTES AUXILIARS 
(I)

TEMA 7. SISTEMA DIÈDRIC. VISTES AUXILIARS 
(II).

TEMA 8. TRACTAMENTS (I)

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h
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- El concepte de secció vers el concepte de tall.
- Trencaments.

- Principis d'acotació industrial i arquitectònica.
- Elements bàsics en l'acotació.
- Fases en el procés d'acotació.

- Diferents tipus d'acotació en funció de la finalitat del dibuix: funcional, control de qualitat, producció,...
- Modalitats particulars d'acotació: per coordenades, progressiva,...

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Pràctica 8: vistes normalitzades d'una peça en perspectiva amb aplicació de tractaments: talls, seccions i 
trencaments.

Pràctica 9: vistes normalitzades amb tractaments i acotació d'un cos donat en dibuix isomètric.

- Pràctica 10: vistes normalitzades amb tractaments i acotació d'una peça complexa.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

TEMA 9. TRACTAMENTS (II).

TEMA 10. DIMENSIONAT (I).

TEMA 11. DIMENSIONAT (II).

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h
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- Caracteristiques constructives de les rosques.
- Calsificació de les rosques atenent a diferents criteris.
- Representació normalitzada de les rosques i els elements roscats.
- Selecció de rosques a partir de les taules dels fabricants.

- Definició de conjunt industrial.
- Representació en projecció dièdrica de conjunts.
- Despecaments: representació de les peces normalitzades i de les no normalitzades
- Altres representacions de conjunts: perspectives i explosionats.

- Normes i escales.
- Traçats elementals.
- Simbologia bàsica.
- Plantes, seccions i façanes.
- Representació de detalls constructius a escala.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

- Pràctica 11: vistes normalitzades amb tractaments i acotació, d'un cos complex que inclou elements roscats.

Pràctica 12: vistes i perspectives d'un conjunt industrial simple integrat per 5 ó menys elements.

Pràctica 13: documentació gràfica d'un petit edifici industrial.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

TEMA 12. ROSQUES I ELEMENTS ROSCATS 
NORMALITZATS.

TEMA 13. REPRESENTACIÓ DE CONJUNTS.

TEMA 14. INTRODUCCIÓ AL DIBUIX 
ARQUITECTÒNIC INDUSTRIAL.

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Dedicació: 4h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h

Classes teòriques: 2h
Classes laboratori: 2h
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Se li donarà molta importància al model d'avaluació continuada, però completat amb la realització de 2 proves 
avaluatòries de control, a meitat i a final del quadrimestre. Les ponderacions de cadascúna de les parts vers la nota final 
de curs (NFC), són les seguents:

- 1a prova avaluatòria tipus exàmen de control, amb un pes del 35% de la NFC.
- 2a prova avaluatòria tipus exàmen de control, amb un pes del 25% de la NFC.
- Informe i presentació oral d'un treball de grup amb un pes del 10% de la NFC
- Pràctiques de laboratori, amb un pes del 30% de la NFC.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Les proves es podràn desenvolupar mitjançant eines tradicionals i/o amb l'ajut de l'ordinador, en funció del número de 
professors i d'alumnes matriculats i de la disponibilitat d'aules informàtiques. En tot cas les proves avaluatòries seràn de 
caire presencial i requeriràn de la realització prèvia de les pràctiques de laboratori proposades.

Per altra banda, per poder realitzar totes i cadascuna de les pràctiques de laboratori, serà obligatori portar-les treballades 
prèviament a croquis, per tal d'aconseguir el màxim aprofitament de les sessons davant l'ordinador.

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

- Apunts i exercicis complementaris que es penjaran puntualment al campus virtual de l'assignatura, 
conjuntament amb els treballs i pràctiques del curs
- Programari de disseny assitit per ordinador per a desenvolupaments bi i tridimensionals
- Adreces d'Internet amb apunts i exercicis resolts i propossats

Altres recursos:

Gonzalo Gonzalo, Joaquín. Dibujo geométrico: arquitectura, ingeniería.  San Sebastián: Donostiarra, 2001. ISBN 84-7063-287-6.

Asociación Española de Normalización y Certificación. Dibujo técnico: construcción y obra civil.  Madrid: AENOR, 1999. ISBN 84-
8143-143-5.

Ramos Barbero, Basilio; García Maté, Esteban. Dibujo técnico. 2ª ed. Madrid: AENOR, 2000. ISBN 84-8143-261-X.

Reyes Rodríguez, Antonio Manuel. AutoCAD para la ingeniería.  Madrid: Anaya Multimedia, 2003. ISBN 84-415-1462-3.

Omura, George. La biblia de AutoCAD 2002.  Madrid: Anaya, 2002. ISBN 84-415-1325-2.

Corbella Barrios, D. Elementos de normalización.  Madrid: L'autor, 1970. 

Sánchez Gallego, Juan Antonio; Villanueva Bartrina, Lluís. Dibuix tècnic. 4a ed. Barcelona: Edicions UPC, 2000. ISBN 84-8301-
386-X.

Comasòlivas Font, Ramon. Sistema dièdric.  Barcelona: Edicions UPC, 2001. ISBN 84-8301-433-5.
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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Altres: ALEJANDRO ALONSO-MISOL CERDÓ - FRANCISCO BERMUDEZ RODRIGUEZ - JOSE JOAQUIN 
MARQUES CALVO - MIGUEL MORON TARIFA - DOMINGO POVILL CARTOIXA - SERGI AGUACIL 
MORENO - MÓNICA VILLEGAS MANDRI

Responsable: JOSE LUIS LAPAZ CASTILLO

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2010

GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla
2010). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA DE TECNOLOGIA I DISSENY TÈXTIL (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent
Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)

6 Idiomes docència:  Català, Castellà

Unitat responsable: 320 - EET - Escola d'Enginyeria de Terrassa

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. IND_Mat.Basica Expressió Gràfica: Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació 
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva com mitjançant les aplicacions del 
disseny assistit per ordinador.

2. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant 
amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.

3. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada 
les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.

4. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les 

Capacitats prèvies

A l'alumne nouvingut se li suposa certa destresa manual en el traçat d'esbossos i croquis, així com l'ús adient dels estris 
bàsics de dibuix tradicional: compàs, escaire, cartabó, transportador d'angles, escalímetre,...
Així mateix, també seria desitjable que hagués practicat prèviament amb un programari bàsic de dibuix per ordinador, 
com a mínim de traçat en 2 dimensions.

Requisits

D'altra banda, es requereixen altres habilitats i qualitats prèvies més genèriques i aplicables a qualsevol altre activitat dins
l'àmbit acadèmic universitari, com poden ésser: l'esperit de sacrifici, la pulcritud, la capacitat de síntesi, el treball en 
equip, el respecte a la resta de companys i al professor, la constància,...
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OAG1. Facilitar i potenciar la capacitat d'abstracció.
OAG2. Desenvolupar i exercitar la imaginació espacial.
OAG3. Introduir conceptes, tècniques i metodologies pròpies de l'àrea de l'Expressió Gràfica a l'Enginyeria Industrial.
OAG4. Familiaritzar-se i utilitzar el llenguatge tècnic ¿ gràfic propi de l'entorn industrial.

Continguts

responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Dedicació total: 150h Hores activitats dirigides:

Hores aprenentatge autònom:

Hores grup gran:

Hores grup mitjà:

Hores grup petit:

0h

90h

0h

0h

60h

   0.00%

  60.00%

   0.00%

   0.00%

  40.00%

Hores totals de dedicació de l'estudiantat

- Aprenentatge basat en laboratori (lab based learning): sessions presencials amb exposició de conceptes, tècniques i 
procediments,  combinada amb la resolució d'exercicis i treballs pràctics amb ordinador al laboratori de CAD (activitats 
CTP1-13 i SPP1-12).
- Treball autònom individual d'estudi, preparació i realització d'exercicis (activitats AINP1-6).
- Aprenentatge cooperatiu basat en projectes (project based cooperative learning), orientat a la realització de problemes i
projectes avaluables en equip (activitats AGNP1-3).
En les sessions d'exposició dels continguts s'introduirà les bases teòriques de la matèria, conceptes, mètodes i resultats 
il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió.
Les sessions de treball pràctic a l'aula seran de tres classes: 
a) Sessions en les que les pràctiques constaran d'enunciats i processos guiats per aconseguir un resultat.
b) Sessions en que les pràctiques constaran tant sols d'enunciats sense especificar el procés d'obtenció de la solució.
c) Pràctiques de control.
Els estudiants, de forma autònoma hauran d'estudiar per tal d'assimilar els conceptes, resoldre els exercicis proposats ja 
sigui manualment o amb l'ajut de l'ordinador.
Es farà ús de les eines pròpies de la plataforma ATENEA per potenciar l'aprenentatge col·laboratiu.
El treball transversal del curs estarà centrat en les 4 activitats grupals no presencials programades. La seva resolució es 
farà fora de l'aula de pràctiques i en grups d'un màxim de 3 persones.

Metodologies docents
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1.1.Tangències i enllaços tangencials.
1.2.Còniques.
1.3.Corbes tècniques.

2.1. Projeccions i sistemes de representació: tècniques operatives bàsiques.
2.2. Punt, recta i pla. Posicions relatives. 
2.3. Condicions de perpendicularitat, paral·lelisme i pertinença.
2.4. Distàncies.
2.5. Angles.

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

AV0 i AV1(CTP1), AV2(SPP1), AV3(AINP1), AV4(CTP2), AV5(SPP2), AV6(AINP2), AV7(CTP3), AV8(SPP3)  i 
AV9(AGNP1).

AV10(CTP4), AV11(SPP4), AV12(AINP3), AV13(CTP5), AV14(SPP5), AV15(AINP4), AV16(CTP6), AV17(SPP6),
AV18(AINP5), AV19(CTP7), AV20(SPP7), AV21(AINP6), AV22(CTP8), AV23(SPP8),  AV24(AGNP2) i AV25(CPP1).

Descripció:

Descripció:

-Títol contingut 1: GEOMETRIA PLANA.

-Títol contingut 2: GEOMETRIA ESPACIAL.

Dedicació: 30h

Dedicació: 60h

Grup petit/Laboratori: 12h
Aprenentatge autònom: 18h

Grup petit/Laboratori: 24h
Aprenentatge autònom: 36h
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 3.1. Preliminars. Normes industrials.
 3.2. Dibuix tècnic a ma alçada.
 3.3. Obtenció de vistes normalitzades.
 3.4. Tractaments: talls, seccions i trencaments.
 3.5. Dimensionat: pautes d'acotació industrial.
 3.6. Rosques i altres elements normalitzats. 
 3.7. Representació gràfica de conjunts industrials.

Activitats vinculades:
AV26(CTP9), AV27(SPP9), AV28(AINP7), AV29(CTP10), AV30(SPP10), AV31 (AGNP3), AV32(CTP11), 
AV33(SPP11),  AV34(CTP12), AV35(SPP12), AV36(CTP13), AV37(PTG) i  AV38(CPP2).

Descripció:

-Títol contingut 3: NORMALITZACIÓ 
INDUSTRIAL.

Dedicació: 60h

Grup petit/Laboratori: 24h
Aprenentatge autònom: 36h
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Planificació d'activitats

AV0: PRESENTACIÓ DEL CURS I DE 
L'ASSIGNATURA.

AV1: CONCEPTES TEÒRICS I ORIENTACIONS
BÀSIQUES PRESENCIALS 1 (CTP1) TEMA 1. 
GEOMETRIA PLANA (I). CONDICIONS DE 
TANGÈNCIA. TANGÈNCIES I ENLLAÇOS 
TANGENCIALS SIMPLES.

Descripció:

Descripció:

Classe magistral d'exposició de introducció a l'assignatura:
- Objectius i competències.
- Temari i activitats vinculades.
- Avaluació.
- Recursos.
- Bibliografia.

Classe magistral d'exposició de introducció a l'assignatura, conceptes bàsics, procediments i orientacions 
pedagògiques relatives a la part de geometria relativa a les tangències en 2D.

Material de suport:
AV0.Guia docent.pdf
AV0.Introducció. Objectius de l'assignatura.pdf (11 pàgines).
AV0.Portafoli inicial de l'estudiant.pdf

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

No hi han lliurables. Activitat  no avaluable.

No hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l'activitat vinculada AV25 (CPP1) -> Pràctica-control 
individual de Geometria plana i Geometria espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar 
correctament).

Objectius específics:
OE1 i OE2.

Grup petit/Laboratori: 0h 10m

Grup petit/Laboratori: 0h 35m

Dedicació: 0h 10m

Dedicació: 0h 35m
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AV2: SESSIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL 1 
(SPP1) TRAÇAT DE TANGÈNCIES I 
ENLLAÇOS TANGENCIALS SIMPLES.

AV3: ACTIVITAT INDIVIDUAL NO 
PRESENCIAL (AINP1) TANGÈNCIES I 
ENLLAÇOS TANGENCIALS SIMPLES.

Descripció:

Descripció:

AV2.Traçat de tangències i enllaços tangencials simples.pdf
Es tracta de representar en 2D i mitjançant un programari de disseny assistit per ordinador una sèrie de contorns 
simples formats per trams rectes i trams corbats, tot indicant construccions auxiliars, punts de tangència i centres
solució.

AV3.Tangències i enllaços tangencials simples.
Pràctica individual que l¿alumne ha de desenvolupar autònoma e individualment com a auto aprenentatge i reforç
dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits.

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l¿espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Lliurable codi SPP1 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

Lliurable codi AINP1 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

Objectius específics:

Objectius específics:

OE2 i OE3.

OE2 i OE3.

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Aprenentatge autònom: 6h

Dedicació: 3h 15m

Dedicació: 6h

Última modificació: 31/08/2010
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AV4: CONCEPTES TEÒRICS I ORIENTACIONS
BÀSIQUES PRESENCIALS 2 (CTP2) TEMA 1. 
GEOMETRIA PLANA (II). CONDICIONS DE 
TANGÈNCIA. TANGÈNCIES I ENLLAÇOS 
TANGENCIALS COMPLEXOS.

AV5: SESSIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL 2 
(SPP2). TANGÈNCIES I ENLLAÇOS 
TANGENCIALS COMPLEXOS.

Descripció:

Descripció:

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives a la part de 
geometria relacionada amb les tangències complexes en 2D.

AV5.Tangències i enllaços tangencials complexos.Traçats de peces diverses.pdf
Es tracta de representar en 2D i mitjançant un programari de disseny assistit per ordinador una sèrie de contorns 
complexos formats per trams rectes i trams corbats, tot indicant construccions auxiliars, punts de tangència i 
centres solució.

Material de suport:

Material de suport:

AV4.Dibuix Geomètric. Tangències complexes i altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a 'espai propi 
de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

No n'hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l'activitat vinculada AV25 (CPP1) -> Pràctica-control 
individual de Geometria plana i Geometria espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar 
correctament).

Lliurable codi SPP2 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

Objectius específics:

Objectius específics:

OE1 i OE2.

OE2 i OE3.

Grup petit/Laboratori: 0h 45m

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Dedicació: 0h 45m

Dedicació: 3h 15m
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AV6: ACTIVITAT INDIVIDUAL NO 
PRESENCIAL (AINP2). TANGÈNCIES I 
ENLLAÇOS TANGENCIALS COMPLEXOS.

AV7: CONCEPTES TEÒRICS I ORIENTACIONS
BÀSIQUES PRESENCIALS 3 (CTP3) TEMA 1. 
GEOMETRIA PLANA (III). CORBES 
TÈCNIQUES.

Descripció:

Descripció:

AV6.Tangències i enllaços tangencials complexos.
Pràctica individual que l'alumne ha de desenvolupar autònoma e individualment com a autoaprenentatge i reforç 
dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits.

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives a la part de 
geometria relacionada amb el traçat de les principals corbes tècniques en 2D (cicloide, epicicicloide i hipocicliode).

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

AV7.Curvas cónicas y técnicas.pdf (24 pàgines).
Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Lliurable codi AINP2 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

No n'hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l'activitat vinculada AV25 (CPP1) -> Pràctica-control 
individual de Geometria plana i Geometria espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar 
correctament).

Objectius específics:

Objectius específics:

OE2 i OE3.

OE1 i OE2.

Aprenentatge autònom: 6h

Grup petit/Laboratori: 0h 45m

Dedicació: 6h

Dedicació: 0h 45m
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AV8: SESSIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL 3 
(SPP3) CORBES TÈCNIQUES.

AV9: ACTIVITAT GRUPAL NO PRESENCIAL 
(AGNP1) ANÀLISI I ESTUDI DE FORMES 
GEOMÈTRIQUES.

Descripció:

Descripció:

AV8.Corbes tècniques.
Es tracta de representar en 2D i mitjançant un programari de disseny assistit per ordinador exercicis de corbes 
tècniques.

AV9. Anàlisi i estudi de formes geomètriques.pdf
Pràctica grupal.

Material de suport:

Material de suport:

Casos semblants resolts, apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus 
virtual ATENEA.

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Lliurable codi SPP3 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

Lliurable codi AGNP1 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

Objectius específics:

Objectius específics:

OE2 i OE3.

OE2 i OE3.

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Aprenentatge autònom: 6h

Dedicació: 3h 15m

Dedicació: 6h
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AV10: CONCEPTES TEÒRICS I 
ORIENTACIONS BÀSIQUES PRESENCIALS 4 
(CTP4) TEMA 2. GEOMETRIA ESPACIAL (I). 
PROJECCIONS, SISTEMES DE 
REPRESENTACIÓ, EL PUNT, LA RECTA I EL 
PLA.

AV11: SESSIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL 4 
(SPP4). EXERCICIS DE MÈTRICA ESPACIAL.

Descripció:

Descripció:

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives a la part de 
geometria descriptiva corresponent als apartats 2.1 (projeccions i sistemes de representació: tècniques operatives
bàsiques) i 2.2 (punt, recta i pla: posicions relatives) del tema 2 (Geometria Espacial).

AV11.Exercicis de mètrica espacial-Nivell 1.

Material de suport:

Material de suport:

AV10.Sistemas de Representación Métricos.pdf (107 pàgines).
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

No n'hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l'activitat vinculada AV25 (CPP1) -> Pràctica-control 
individual de Geometria plana i Geometria espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar 
correctament).

Lliurable codi SPP4 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

Objectius específics:

Objectius específics:

OE4 i OE7.

OE5 i OE6.

Grup petit/Laboratori: 0h 45m

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Dedicació: 0h 45m

Dedicació: 3h 15m

Última modificació: 31/08/2010
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AV12: ACTIVITAT INDIVIDUAL NO 
PRESENCIAL (AINP3). EXERCICIS 
COMPLEMENTARIS DE GEOMETRIA 
MÈTRICA (NIVELL 1)

AV13: CONCEPTES TEÒRICS I 
ORIENTACIONS BÀSIQUES PRESENCIALS 4 
(CTP5). TEMA 2. GEOMETRIA ESPACIAL (II).
PERPENDICULARITAT, PARAL·LELISME I 
PERTINENÇA.

Descripció:

Descripció:

AV12.Exercicis complementaris de geometria mètrica-Nivell 1.pdf
Activitat individual que l'alumne ha de desenvolupar autònoma e individualment com a auto aprenentatge i reforç 
dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits.

Classe magistral d¿exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives a la part de
geometria descriptiva corresponent a l'apartat 2.3 (condicions de perpendicularitat, paral·lelisme i pertinença) del 
tema 2 (Geometria Espacial).

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

AV13.Sistemas de Representación Métricos.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Lliurable codi AINP3 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

No n'hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l'activitat vinculada AV25 (CPP1)  -> Pràctica-control 
individual de Geometria plana i Geometria espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar 
correctament).

Objectius específics:

Objectius específics:

OE5 i OE6.

OE4 i OE7.

Aprenentatge autònom: 6h

Grup petit/Laboratori: 0h 45m

Dedicació: 6h

Dedicació: 0h 45m
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AV14: SESSIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL 5 
(SPP5). EXERCICIS DE MÈTRICA ESPACIAL.

AV15: ACTIVITAT INDIVIDUAL NO 
PRESENCIAL (AINP4). EXERCICIS 
COMPLEMENTARIS DE GEOMETRIA 
MÈTRICA (NIVELL 2A): 
PERPENDICULARITAT, PARAL·LELISME I 
PERTINENÇA.

Descripció:

Descripció:

AV14.Exercicis de mètrica espacial-Nivell 2A.pdf
Es tracta de representar i resoldre en 2D i mitjançant un programari de disseny assistit per ordinador una sèrie de
3 exercicis encadenats, com a continuació dels exercicis desenvolupats a l'activitat vinculada 11 (AV11).

AV15. Exercicis complementaris de geometria mètrica.
Activitat individual que l'alumne ha de desenvolupar autònoma e individualment com a auto aprenentatge i reforç 
dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits.

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Lliurable codi SPP5 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA. Activitat 
avaluable que representa un 1% de la NFC (Nota Final de Curs)

Lliurable codi AINP4 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

Objectius específics:

Objectius específics:

OE5 i OE6.

OE5 i OE6.

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Aprenentatge autònom: 6h

Dedicació: 3h 15m

Dedicació: 6h

Última modificació: 31/08/2010
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AV16: CONCEPTES TEÒRICS I 
ORIENTACIONS BÀSIQUES PRESENCIALS 6 
(CTP5). TEMA 2. GEOMETRIA ESPACIAL 
(III). DISTÀNCIES.

AV17: SESSIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL 6 
(SPP6). EXERCICIS DE MÈTRICA ESPACIAL.

Descripció:

Descripció:

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives a la part de 
geometria descriptiva corresponent a l'apartat 2.4 (distàncies) del tema 2 (Geometria Espacial).

AV17.Exercicis de mètrica espacial-Nivell 2B.pdf
Es tracta de representar i resoldre en 2D i mitjançant un programari de disseny assistit per ordinador una sèrie de
2 exercicis encadenats, com a continuació dels exercicis desenvolupats a l'activitat vinculada 14 (AV14).

Material de suport:

Material de suport:

AV16.Sistemas de Representación Métricos.
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

No n'hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l'activitat vinculada AV25 (CPP1) -> Pràctica-control 
individual de Geometria plana i Geometria espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar 
correctament).

Lliurable codi SPP6 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA. Activitat 
avaluable que representa un 1% de la NFC (Nota Final de Curs)

Objectius específics:

Objectius específics:

OE4 i OE7.

OE5 i OE6.

Grup petit/Laboratori: 0h 45m

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Dedicació: 0h 45m

Dedicació: 3h 15m
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AV18: ACTIVITAT INDIVIDUAL NO 
PRESENCIAL (AINP5). DISTÀNCIES

AV19: CONCEPTES TEÒRICS I 
ORIENTACIONS BÀSIQUES PRESENCIALS 7 
(CTP7). TEMA 2. GEOMETRIA ESPACIAL (IV).
ANGLES.

Descripció:

Descripció:

AV18. Exercicis complementaris de geometria mètrica.
Activitat individual que l'alumne ha de desenvolupar autònoma e individualment com a auto aprenentatge i reforç 
dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits.

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives a la part de 
geometria descriptiva corresponent a l'apartat 2.5 (angles) del tema 2 (Geometria Espacial).

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

AV19.Sistemas de Representación Métricos.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Lliurable codi AINP5 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

No n'hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l'activitat vinculada AV25 (CPP1) -> Pràctica-control 
individual de Geometria plana i Geometria espacial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar 
correctament).

Objectius específics:

Objectius específics:

OE5 i OE6.

OE4 i OE7.

Aprenentatge autònom: 6h

Grup petit/Laboratori: 0h 45m

Dedicació: 6h

Dedicació: 0h 45m
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AV20: SESSIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL 7 
(SPP7). EXERCICIS DE MÈTRICA ESPACIAL.

AV21: ACTIVITAT INDIVIDUAL NO 
PRESENCIAL (AINP6). EXERCICIS 
COMPLEMENTARIS DE GEOMETRIA 
MÈTRICA. ANGLES.

AV22: CONCEPTES TEÒRICS I 
ORIENTACIONS BÀSIQUES PRESENCIALS 8 
(CTP8) TEMA 2. GEOMETRIA ESPACIAL (V). 
GEOMETRIA PROJECTIVA. COSSOS I 
SUPERFÍCIES TRIDIMENSIONALS.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

AV20.Exercicis de mètrica espacial.

AV21. Exercicis complementaris de geometria mètrica.

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives a la part de 
geometria descriptiva corresponent a l'apartat 2.6 (geometria projectiva, cossos i superfícies tridimensionals) del 
tema 2 (Geometria Espacial).

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Lliurable codi SPP7 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

Lliurable codi AINP6 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

Objectius específics:

Objectius específics:

OE5 i OE6.

OE5 i OE6.

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Aprenentatge autònom: 6h

Grup petit/Laboratori: 0h 45m

Dedicació: 3h 15m

Dedicació: 6h

Dedicació: 0h 45m
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AV23: SESSIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL 8 
(SPP8). EXERCICIS DE MÈTRICA ESPACIAL.

AV24: ACTIVITAT GRUPAL NO PRESENCIAL 
(AGNP2). CAS COMPLET D'APLICACIÓ DE 
CONCEPTES I TÈCNIQUES DIÈDRIQUES.

Descripció:

Descripció:

AV23.Exercicis de mètrica espacial.

AV24. Treball grupal 2.pdf
Activitat grupal que l'alumne ha de desenvolupar en col·laboració amb altres companys com a auto aprenentatge i
reforç dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits.

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Lliurable codi SPP8 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

Lliurable codi AGNP2 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

Objectius específics:

Objectius específics:

OE5 i OE6.

OE4, OE5, OE6, OE7 i OE8.

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Aprenentatge autònom: 12h

Dedicació: 3h 15m

Dedicació: 12h
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AV25: CONTROL PRÀCTIC PRESENCIAL 
1(CPP1). EXAMEN DE TIPUS PRÀCTIC A 
L¿AULA-LABORATORI.

AV26: CONCEPTES TEÒRICS I 
ORIENTACIONS BÀSIQUES PRESENCIALS 9 
(CTP9) TEMA 3. NORMALITZACIÓ 
INDUSTRIAL (I). PRELIMINARS. NORMES 
INDUSTRIALS. DIBUIX TÈCNIC A MÀ 
ALÇADA.

Descripció:

Descripció:

AV25. Examen-control-1.pdf
Pràctica-control individual de Geometria plana i Geometria espacial

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives als apartats 
3.1 (preliminars i normes industrials) i 3.2 (dibuix tècnic a mà alçada) del tema 3 (Normalització Industrial).

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

AV26.Planos-Formatos-Tipos de escalas.
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l¿espai propi de l¿assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Lliurable codi CPP1 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA. Activitat 
avaluable que representa un 35% de la NFC (Nota Final de Curs)

No n'hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l'activitat vinculada AV38 (CPP2) -> Pràctica-control 
individual de Disseny i Normalització Industrial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar 
correctament).

Objectius específics:

Objectius específics:

OE4, OE5, OE6, OE7 i OE8.

OE9.

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Grup petit/Laboratori: 0h 45m

Dedicació: 3h 15m

Dedicació: 0h 45m
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AV27: SESSIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL 9 
(SPP9) EXERCICIS DE MÈTRICA ESPACIAL.

AV28: ACTIVITAT INDIVIDUAL NO 
PRESENCIAL (AINP7)

Descripció:

Descripció:

AV27.Model·lat bàsic de cosos
Es tracta de model·lar cossos 3D senzills en CAD donats al natural o en perspectiva.

AV28. Clau extractora de filtres.pdf
Activitat individual que l'alumne ha de desenvolupar autònoma e individualment com a auto aprenentatge i reforç 
dels conceptes, tècniques i habilitats adquirits. Ha de dissenyar una clau extractora de filtres airejadors d'aixetes 
d'aigua.

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Lliurable codi SPP9 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

Lliurable codi AINP7 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA. Activitat 
avaluable que representa un 1% de la NFC (Nota Final de Curs)

Objectius específics:

Objectius específics:

OE11.

OE9 i OE11.

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Aprenentatge autònom: 6h

Dedicació: 3h 15m

Dedicació: 6h
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AV29: CONCEPTES TEÒRICS I 
ORIENTACIONS BÀSIQUES PRESENCIALS 10
(CTP10) TEMA 3. NORMALITZACIÓ 
INDUSTRIAL (II). VISTES.

AV30: SESSIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL 10 
(SPP10) VISTES NORMALITZADES.

Descripció:

Descripció:

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives a l'apartat 
3.3 (obtenció de vistes normalitzades) del tema 3 (normalització industrial).

AV30.Vistes normalitzades.pdf
Es tracta de representar i resoldre en 2D i mitjançant un programari de disseny assistit per ordinador les vistes 
normalitzades de diferents cossos donats en perspectiva i/o al natural.

Material de suport:

Material de suport:

AV29.Representación por medio de vistas.
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

No n'hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l'activitat vinculada AV38 (CPP2) -> Pràctica-control 
individual de Disseny i Normalització Industrial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar 
correctament).

Lliurable codi SPP10 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA. Activitat 
avaluable que representa un 1% de la NFC (Nota Final de Curs)

Objectius específics:

Objectius específics:

OE9.

OE9.

Grup petit/Laboratori: 0h 45m

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Dedicació: 0h 45m

Dedicació: 3h 15m
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AV31: ACTIVITAT GRUPAL NO PRESENCIAL 
(AGNP3) DISSENY D'UN CONJUNT.

AV32: CONCEPTES TEÒRICS I 
ORIENTACIONS BÀSIQUES PRESENCIALS 11
(CTP11) TEMA 3. NORMALITZACIÓ 
INDUSTRIAL (III). TRACTAMENTS.

Descripció:

Descripció:

AV31. Porta-rotllos.pdf
Activitat grupal que l'alumne ha de desenvolupar col·laborativament com a auto aprenentatge i reforç dels 
conceptes, tècniques i habilitats adquirits. A partir d¿un objecte real, han d'aplicar enginyeria inversa per tal de 
reproduir-lo virtualment, el conjunt (muntat i explosionat) i el despeçament (vistes acotades). 
Aquest treball, l'hauran d3exposar col·lectivament (AV37)

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives a l'apartat 
3.4 (tractaments: talls, seccions i trencaments) del tema 3 (Normalització Industrial).

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

AV32.Cortes-secciones-roturas.
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Lliurable codi AGNP3 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA. Activitat 
avaluable que representa un 5% de la NFC (Nota Final de Curs) i indirectament condiciona la nota de la AV37 
(10%).

No n'hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l'activitat vinculada AV38 (CPP2) -> Pràctica-control 
individual de Disseny i Normalització Industrial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar 
correctament).

Objectius específics:

Objectius específics:

OE9, OE10 i OE11.

OE9 i OE10.

Aprenentatge autònom: 30h

Grup petit/Laboratori: 0h 45m

Dedicació: 30h

Dedicació: 0h 45m
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AV33: SESSIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL 11 
(SPP11) EXERCICIS D'APLICACIÓ DE TALLS,
SECCIONS I TRENCAMENTS A PECES 
INDUSTRIALS.

AV34: CONCEPTES TEÒRICS I 
ORIENTACIONS BÀSIQUES PRESENCIALS 12
(CTP12) TEMA 3. NORMALITZACIÓ 
INDUSTRIAL (IV). DIMENSIONAT: PAUTES 
D'ACOTACIÓ INDUSTRIAL.

Descripció:

Descripció:

AV33.Exercicis de tractaments.
Es tracta de representar i resoldre en 2D i mitjançant un programari de disseny assistit per ordinador una sèrie 
d¿exercicis de representació de vistes normalitzades amb inclusió de tractaments.

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives a l'apartat 
3.5 (dimensionat: pautes d'acotació industrial) del tema 3 (Normalització Industrial).

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

AV34A.Acotación Industrial-I.pdf (8 pàgines).
AV34B.Acotación Industrial-II.pdf (12 pàgines).
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Lliurable codi SPP11 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

No n'hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l'activitat vinculada AV38 (CPP2) -> Pràctica-control 
individual de Disseny i Normalització Industrial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar 
correctament).

Objectius específics:

Objectius específics:

OE9.

OE9 i OE10.

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Grup petit/Laboratori: 0h 45m

Dedicació: 3h 15m

Dedicació: 0h 45m
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AV35: SESSIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL 12 
(SPP12) EXERCICIS D'ACOTACIÓ 
INDUSTRIAL.

AV36: CONCEPTES TEÒRICS I 
ORIENTACIONS BÀSIQUES PRESENCIALS 13
(CTP13) TEMA 3. NORMALITZACIÓ 
INDUSTRIAL (V). ROSQUES I ALTRES 
ELEMENTS NORMALITZATS. 
REPRESENTACIÓ GRÀFICA DE CONJUNTS 
INDUSTRIALS.

Descripció:

Descripció:

AV35.Exercicis acotació industrial.
Es tracta de representar i resoldre en 2D i mitjançant un programari de disseny assistit per ordinador una sèrie de
vistes normalitzades a les que s¿hauran d¿afegir les cotes adients.

Classe magistral d'exposició de conceptes bàsics, procediments i orientacions pedagògiques relatives als apartats 
3.6 (rosques i altres elements normalitzats) i 3.7. (representació gràfica de conjunts industrials) del tema 3 
(Normalització Industrial).

Material de suport:

Material de suport:

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

AV36.Conjunts.
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Lliurable codi SPP12 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA.

No n'hi han lliurables. Activitat avaluable indirectament a l'activitat vinculada AV38 (CPP2) -> Pràctica-control 
individual de Disseny i Normalització Industrial (conceptes teòrics necessaris per poder-la desenvolupar 
correctament).

Objectius específics:

Objectius específics:

OE9.

OE9 i OE10.

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Grup petit/Laboratori: 0h 45m

Dedicació: 3h 15m

Dedicació: 0h 45m
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AV37: SESSIÓ PRÀCTICA PRESENCIAL 
D'EXPOSICIÓ DELS TREBALLS GRUPALS
(PTG) PRESENTACIÓ EN PÚBLIC DELS 
TREBALLS GRUPALS REALITZATS (AGNP3)

AV38: CONTROL PRÀCTIC PRESENCIAL 2 
(CPP2) EXAMEN DE TIPUS PRÀCTIC A 
L'AULA-LABORATORI.

S'aplicarà un model d'avaluació continuada amb la finalitat bàsica de ponderar tant el treball autònom com el treball en 
equip des estudiants.
L'avaluació d'adquisició de coneixements, competències i habilitats és realitzarà a partir de:
- Entregues programades a cadascuna de les parts...........................................  30%
- Pràctica-control individual de Geometria plana i Geometria espacial................   35% 
- Pràctica-control individual de Disseny i Normalització Industrial........................  25% 
- Informe i presentació oral d'un treball en grup.............................................   10%

Sistema de qualificació

Descripció:

Descripció:

Es tracta de presentar en públic, davant el professor i la resta de companys el disseny grupal realitzat com a 
activitat grupal no presencial número 3 (AGNP3), d'aquesta part de l'assignatura.

AV25. Examen-control-2.
Pràctica-control individual de Disseny i Normalització Industrial.

Material de suport:

Material de suport:

Enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA relatius a presentacions i 
comunicació oral.

Apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura al campus virtual ATENEA.

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

Descripció de l'entregable esperat i vincles amb l'avaluació:

S'hauran d'entregar els PPT o altres formats emprats per fer les presentacions (una entrega per grup). Activitat 
avaluable que representa un 10% de la NFC (Nota Final de Curs)

Lliurable codi CPP2 en format PDF (UNE A4) a través del campus virtual de l'assignatura a ATENEA. Activitat 
avaluable que representa un 25% de la NFC (Nota Final de Curs)

Objectius específics:

Objectius específics:

OE9, OE10 i OE11.

OE9, OE10 i OE11.

Grup petit/Laboratori: 3h 15m

Grup petit/Laboratori: 4h

Dedicació: 3h 15m

Dedicació: 4h
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Normes de realització de les activitats

- És obligatòria la realització de les activitats plannificades per tal d'obtenir una qualificació d'avaluació continuada.

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

General

Geometria Plana

Geometria Espacial

Normalització Industrial

CAD (Tutorials)

Enllaç web

http://www.isftic.mepsyd.es/jovenes/dibujo_tecnico/.
http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/expresion-grafica-y-dao/material-de-clase

http://www.tododibujo.com/index.php?main_page=site_map&cPath=304

http://www.tododibujo.com/index.php?main_page=site_map&cPath=298

http://www.tododibujo.com/index.php?main_page=site_map&cPath=308
http://ocw.upm.es/expresion-grafica-en-la-ingenieria/dibujo-industrial-ii/material-de-clase/

http://www.lawebdelprogramador.com/cursos/enlace.php?idp=4604&id=8&texto=AutoCad

Altres recursos:

Corbella Barrios, David. Técnicas de representación geométrica: con fundamentos de concepción espacial.  Madrid: L'autor, 1993. 
ISBN 978-84-604-7495-1.

 Gonzalo Gonzalo, J. Dibujo geométrico: arquitectura, ingeniería.  San Sebastián: Donostiarra, 2001. ISBN 84-7063-287-6.

Rodríguez de Abajo, Fco. J.; Álvarez Bengoa, V. Curso de dibujo geométrico y de croquización: primer curso de escuelas de 
ingeniería. 12ª ed. San Sebastián: Donostiarra, 1992. ISBN 84-7063-173-X.

Puig Adam, Pedro. Curso de geometría métrica (vol. 1).  Madrid: Euler, 1986. ISBN 84-85731-05-0.

Puig Adam, Pedro. Curso de geometría métrica (vol. 2).  Madrid: Euler, 1986. ISBN 8485731069.

Cobos Gutiérrez, C.; Del Rio, Mª Gloria. Ejercicios de dibujo técnico I: resueltos y comentados.  Albacete: Tébar Flores, 1996. ISBN
84-7360-160-2.

Auria Apilluelo, Jose M.; Ibáñez Carabantes, Pedro; Ubieto Artur, Pedro. Dibujo industrial: conjuntos y despieces.  Madrid: 
Paraninfo, 2000. ISBN 84-283-2729-7.

French, Michael. Conceptual design for engineers. 3rd ed. London: The Design Council, 1999. ISBN 1852330279.

 Giesecke, Frederick E. Technical drawing. 10th ed. Upper Saddle River, NJ: Prenctice Hall, 1997. ISBN 0-13-461971-4.

 Félez, J.; Martínez, Mª L. Dibujo industrial.  Madrid: Síntesis, 1995. ISBN 84-7738-331-6.

Ramos, Basilio; García, Esteban. Dibujo técnico. 2ª ed. Madrid: AENOR, 2000. ISBN 9788481434743.

 Prieto, M.; Sondesa, Mª D. Problemas básicos de la geométría del diseño.  Madrid: ADI, 1995. ISBN 84-920381-0-1.
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Dotar als alumnes de la base fonamental i coneixements bàsics respecte a la representació en general, tant en dues com 
en tres dimensions.

Responsable: JOSE FELIX MARTIN SALAZAR

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2009

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (Pla 2002).
(Unitat docent Obligatòria)

0 Idiomes docència:  Castellà

Unitat responsable: 330 - EPSEM - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Titulació:

Professors

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

PRÀCTIQUES DE LABORATORI:
TEMA 1. Iniciació al disseny amb Autocad.
TEMA 2. Ordres i ajuts al dibuix.
TEMA 3. Ordres d'edició.
TEMA 4. Ordres de visualització.
TEMA 5. Control de capes.
TEMA 6. Tractaments de textos.
TEMA 7. Representació en 3D.
Tots els temes es complementen amb la representació gràfica en 2D i 3D.

Metodologies docents
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Continguts

Conceptes generals.

Introducció a sistemes de projecció i sistemes de representació. El dibuix industrial. 
La normalització.

Composició i definició de la forma espacial. Sistema de modelatge de sòlids 
elementals. Mètrica en posició favorable.

Mètrica en posició desfavorable.

Projecció completa de cossos seccionats.

1. Definició i distinció de sistema de projecció i sistema de representació. 
2. Definició i objectius del dibuix industrial. 
3. Objectius de la normalització industrial aplicada a la representació. 
4. Aspectes normalitzats.

1. Anàlisi de dimensions, amplituds i formes planes. Interpretació, representació i croquitzat. 
2. Aspectes de la representació subjectes a normalitzats.

1. Mètodes operatius per passar a posicions favorables :
   - Projeccions auxiliars simples. Aplicació.
   - Falsa vista. Aplicació abatiments.
   - Elements desplaçats, discontinuïtats cilíndriques. Aplicació gris. 
2. Aspectes de la representació subjectes a normalització.

1. Talls. 
2. Normalització dels talls.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Dimensions en els cossos.

Rosques.

Projecció axonomètrica.
- Sistema axonomètric.
- Representació de cossos.

Perspectiva axonomètrica.
- Perspectiva caballera.

Introducció al disseny industrial.

1. Acotació a partir dels paràmetres que defineixen als sòlids que componen el cos. 
2. Acotació normalitzada.

1. Elements roscats. 
2. Elements d'unió desmuntables més freqüents. 
3. Representació gràfica. 
4. Acotació.

1. Dibuixos de muntatges.
2. Estudi a partir d'elements definits. 
3. Mecanismes a partir d'un model de funció i forma definida.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:
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Evaluació continua.
- Làmines i problemes un 25% de la nota final
- Pràctiques de laboratori un 25% de la nota final
- Examen de teoria i exercicis un 50%

Sistema de qualificació

Bibliografia
Bàsica:

Requisits

Elements de comandament i control.

Conductors.

1. Interruptors, commutats, telerruptors, etc ...

1. Tipus de càlcul de seccions. 
2. Esquemes.

Espanya. Ministerio de Industria, Comercio y Turismo. Reglamento electrotécnico para baja tensión e 
instrucciones complementarias.  Madrid: Paraninfo, 2002. ISBN 84-283-2925-7.

Instituto Español de Normalización. Manual de normas UNE sobre dibujo. 2a ed. Madrid: IRANOR, 1983. ISBN 
84-00-03570-4.

Moreno Conchillo, Luis. Líneas de baja tensión : cálculo rápido por tablas de ordenador. 2a. ed. corr. y aum. 
Madrid: Alción, 1981. ISBN 84-300-2271-6.

Rodríguez de Abajo, Francisco Javier. Geometria descriptiva. 22ª ed. San Sebastián: Donostiarra, 1992. ISBN 84-
7063-028-8.

Romero Rodríguez, José A.; Forns Sellarés, Joan;  Martín Salazar, José Felix. Apuntes de dibujo técnico.
Manresa: Escola Universitària Politècnica de Manresa, 1995. 

Chevalier, A. Dibujo industrial. 2a ed. México: UTEHA, 1992. ISBN 968-18-3948-X.

Rodríguez de Abajo, Francisco Javier. Dibujo técnico.  San Sebastián: Donostiarra, 1984. Reimpr. 1992. ISBN 84-
7063-130-6.

Descripció:

Descripció:
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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

L'estudiant, en acabar l'assignatura, ha de ser capaç de:
1. Conèixer i posar en pràctica el llenguatge gràfic propi dels sistemes de representació a l'enginyeria.
2. Conèixer i posar en pràctica aplicacions d'expressió gràfica i dibuix assistit per ordinador.
3. Demostrar destresa manual en el traçat d'esbossos i croquis.
4. Interpretar plànols industrials.
5. Presentar els treballs realitzats.
6. Conèixer i posar en pràctica la dinàmica de treballar en equip.

Altres: MONTSERRAT CARBONELL MAÑE - DAVID HERNÁNDEZ DÍAZ - JOAN ANTONI LOPEZ MARTINEZ -
ROGER PUIG TOMAS - ALBERTO VILLAR RIBERA

Responsable: RICARDO VILLAR RIBERA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2009

GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent
Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA MINERA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 330 - EPSEM - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Titulació:

Professors

Especifiques:

Genèriques:

1. Capacitat de visió espaial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de 
geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

2. Comunicació eficaç oral i escrita.

3. Treball en equip.

4. Aprenentatge autònom.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Les classes es desenvoluparan en grups petits i començaran amb una breu introducció teòrica, de duració variable en 
funció de la pràctica a desenvolupar. A continuació es realitzarà la pràctica, on es combinaran els sistemes tradicionals 
amb el CAD. Cap a l'últim terç del curs, el treball es realitzarà en grup, i consistirà en el desenvolupament d'un projecte.

Metodologies docents
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Continguts

Tema 0. Introducció.

Tema 1. Geometria plana.

1. Eines de CAD.
2. Generació de models tridimensionals.
3. Treball al pla i a l'espai.

DEDICACIÓ: 10
Grup gran/teoria:
Grup mitjà/pràctiques:
Grup petit/laboratori: 4
Activitats dirigides:
Aprenentatge autònom: 6

1. El mètode dels llocs geomètrics. Aplicació a la resolució de problemes al pla.
2. Extensió del mètode a l'espai.

DEDICACIÓ: 20
Grup gran/teoria:
Grup mitjà/pràctiques:
Grup petit/laboratori: 8
Activitats dirigides:
Aprenentatge autònom: 12

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe magistral de conceptes bàsics, procediments i orientacions relatives al tema. Pràctica individual on s'aplica 
els coneixements presentats.

Classe magistral de conceptes bàsics, procediments i orientacions relatives al tema. Pràctica individual on s'aplica 
els coneixements presentats.

Descripció:

Descripció:
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Tema 2. Geometria a l'espai.

Tema 3. Normalitzacio Industrial.

1. Sistemes de representació.
2. Sistema axanomètric.
3. Sistema dièdric.
4. Primitives geomètriques: punt, recta i pla.
5. Posicions relatives.
6. Moviments (Gir, Abatiment, Canvi de pla).
7. Distancies i angles.
8. Volums i Superficies.

DEDICACIÓ: 60
Grup gran/teoria:
Grup mitjà/pràctiques:
Grup petit/laboratori: 24
Activitats dirigides:
Aprenentatge autònom: 36

1. Generalitats.
2. Vistes.
3. Talls. Seccions. Detalls.
4. Acotació.
5. Dibuix de conjunt.

DEDICACIÓ: 60
Grup gran/teoria:
Grup mitjà/pràctiques:
Grup petit/laboratori: 24
Activitats dirigides:
Aprenentatge autònom: 36

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe magistral de conceptes bàsics, procediments i orientacions relatives al tema. Pràctiques individuals on 
s'apliquen els coneixements presentats.

Classe magistral de conceptes bàsics, procediments i orientacions relatives al tema. Pràctiques individuals on 
s'apliquen els coneixements presentats. Projecte en grup.

Descripció:

Descripció:
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La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:
Nfinal= 0,6 Nex + 0,4 Ntp

Nfinal: qualificació final.
Npf: qualificació d'exàmens de l'assignatura.
Ntp: qualificació de treballs presentats i activitats de laboratori.

La prova final consta d'exercicis d'aplicació. Es disposa de 4 hores per fer-la. Els treballs de l'assignatura que seran 
qualificats son diferents activitats, tant individuals com de grup, de caràcter sumatiu i formatiu, realitzades durant el curs 
(dins de l'aula i fora d'aquesta).

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats
Les pràctiques fetes amb CAD hauran d'enviar-se mitjançant l'aplicació ATENEA en l'estat que estiguin al finalitzar la 
classe. Hauran d'entregar-se la setmana següent, en paper.

Les pràctiques fetes a mà es realitzaran en full amb format específic, que estarà disponible a ATENEA. Algunes pràctiques
requeriran l'ús d'eines de dibuix tradicional, és a dir, escaire, cartabó, compàs, transportador d'angles, etc.

D'altra banda, es requereixen altres habilitats i qualitats prèvies genèriques i aplicables a qualsevol activitat dins l'àmbit 
acadèmic universitari, com poden ser: l'esperit de sacrifici, la pulcritud, la capacitat de síntesi, el treball en equip, el 
respecte a la resta de companys i al professor, la constància, etc.

Bibliografia
Bàsica:

Complementària:

Hernández Abad, Francisco. Lugares geométricos: su aplicación a tangencias.  Barcelona: Edicions UPC, 1993. 
ISBN 84-7653-281-4.

Comasòlivas Font, Ramon. Sistema diédrico. 2a.ed. Barcelona: Edicions UPC, 1997. ISBN 84-896314-1.

Hernández Abad, Francisco y otros. Ingenería Gráfica. Introducción a la Normalización.  Terrassa: Departamento 
de Expresión gráfica en la Ingeniería, 2008. 

González García, Victorino. Sistemas de representación. Vol 1: sistema diédrico.  Valladolid: Texgraf, 1977. ISBN 
84-400-2331-6.

Ramos Barbero, Basilio y otro. Dibujo técnico.  Madrid: AENOR,  ISBN 84-8143-261-X.
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- Dotar els alumnes dels coneixements bàsics en els sistemes de representació.
- Potenciar la intel·ligència espacial.

Responsable: JOAN ANTONI LOPEZ MARTINEZ

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2010

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN MECÀNICA (Pla 2002). (Unitat docent
Obligatòria)

4,8 Idiomes docència:  Castellà

Unitat responsable: 330 - EPSEM - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Titulació:

Professorat

Mòdul 1.

Mòdul 2.

Mòdul 3.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Metodologies docents

Geometria Plana.

Geometria Espacial i Descriptiva Aplicada.

Fonaments del Disseny Assistit per Ordinador.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Requisits

Tenir aprovades les assignatures: Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador I.
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L'assignatura s'avaluarà atenent la següent expressió:
Nf = 0'2 N1 + 0'5 N2 + 0'1Nt + 0'2Np

on

Nf = Nota final
N1 = Nota 1r parcial
N2 = Nota examen
Np = Nota projecte
Nt = Nota pràctiques laboratori

Sistema de qualificació

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Hernández Abad, Francisco. Lugares geométricos :  su aplicación a tangencias.  Barcelona: Edicions UPC, 1993. ISBN 84-7653-
281-4.

Comasòlivas Font, Ramon. Sistema diédrico. 2a ed.. Barcelona: Edicions UPC, 1997. ISBN 84-896314-1.

González García, Victorino. Sistemas de representación. Vol 1: sistema diédrico.  Valladolid: Texgraf, 1977. ISBN 84-400-2331-6.

Izquierdo Asensi, Fernando. Geometría descriptiva. 22a ed. Madrid: Paraninfo, 1995. ISBN 84-604-7480-1.
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- Proporcionar els coneixements bàsics per la representació d'elements mecànics.
- Capacitar l'alumne per la realització de la part gràfica de qualsevol projecte.

Responsable: RICARDO ALBERTO VILLAR RIBERA

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2010

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN MECÀNICA (Pla 2002). (Unitat docent
Obligatòria)

4,8 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 330 - EPSEM - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Titulació:

Professorat

Mòdul 1.

Mòdul 2.

Mòdul 3.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Metodologies docents

Introducció a la normalització.

Representació normalitzada en els dibuixos tècnics.

Determinació de les dimensions d'objectes.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Requisits

Tenir aprovada Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador I
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Nf = 0'2 N1 + 0'4 N2 + 0'1Nt + 0'3Np

on

Nf = Nota final
N1 = Nota 1r parcial
N2 = Nota examen
Nt = Nota pràctiques laboratori
Np = Nota projecte

Sistema de qualificació

Bibliografia

Bàsica:

Mòdul 4.

Hernández Abad, F. [et al.]. Ingeniería gráfica: introducción a la normalización. 2a ed. Terrassa: ETSEIAT. Departamento de 
Expresión Gráfica en la Ingeniería, 2006. ISBN 84-609-4659-2.

Documentació gràfica dels projectes. Conjunts i mecanismes.
Descripció:
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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

L'estudiant, en acabar l'assignatura, ha de ser capaç de:
1. Conèixer i posar en pràctica el llenguatge gràfic propi dels sistemes de representació a l'enginyeria.
2. Conèixer i posar en pràctica aplicacions d'expressió gràfica i dibuix assistit per ordinador.
3. Demostrar destresa manual en el traçat d'esbossos i croquis.
4. Interpretar plànols industrials.
5. Presentar els treballs realitzats.

Altres: MONTSERRAT CARBONELL MAÑE - DAVID HERNÁNDEZ DÍAZ - JOAN ANTONI LOPEZ MARTINEZ -
ROGER PUIG TOMAS - ALBERTO VILLAR RIBERA

Responsable: RICARDO VILLAR RIBERA

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2010

GRAU EN ENGINYERIA DE SISTEMES TIC (Pla 2010). (Unitat docent Optativa)
GRAU EN ENGINYERIA ELÈCTRICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA QUÍMICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA MECÀNICA (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA DE RECURSOS MINERALS (Pla 2009). (Unitat docent Obligatòria)
GRAU EN ENGINYERIA ELECTRÒNICA INDUSTRIAL I AUTOMÀTICA (Pla 2009). (Unitat docent
Obligatòria)

6 Idiomes docència:  Català

Unitat responsable: 330 - EPSEM - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Manresa

Titulació:

Professorat

Específiques:

Genèriques:

1. Capacitat de visió espaial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de 
geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

2. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada 
les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.

3. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les 
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.

4. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant 
amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Les classes es desenvoluparan en grups petits, i començaran amb una breu introducció teòrica, de duració variable en 
funció de la pràctica a desenvolupar. A continuació es realitzarà la pràctica, on es combinaran els sistemes tradicionals 
amb el CAD. Cap a l'últim terç del curs, el treball es realitzarà en grup, i consistirà en el desenvolupament d'un projecte.

Metodologies docents
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6. Conèixer i posar en pràctica la dinàmica de treballar en equip.

Continguts

1. Eines de CAD.
2. Generació de models tridimensionals.
3. Treball al pla i a l'espai.

DEDICACIÓ: 10
Grup gran/teoria:2
Grup mitjà/pràctiques:
Grup petit/laboratori: 2
Activitats dirigides:
Aprenentatge autònom: 6

Activitats vinculades:
Classe magistral de conceptes bàsics, procediments i orientacions relatives al tema. Pràctica individual on s'aplica 
els coneixements presentats.

Descripció:

Tema 0. Introducció. Dedicació: 10h

Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 2h
Aprenentatge autònom: 6h

Dedicació total: 150h Hores activitats dirigides:

Hores aprenentatge autònom:

Hores grup gran:

Hores grup mitjà:

Hores grup petit:

0h

90h

15h

0h

45h

   0.00%

  60.00%

  10.00%

   0.00%

  30.00%

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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1. El mètode dels llocs geomètrics. Aplicació a la resolució de problemes al pla.
2. Extensió del mètode a l'espai.

DEDICACIÓ: 20
Grup gran/teoria:4
Grup mitjà/pràctiques:
Grup petit/laboratori: 4
Activitats dirigides:
Aprenentatge autònom: 12

1. Sistemes de representació.
2. Sistema axanomètric.
3. Sistema dièdric.
4. Primitives geomètriques: punt, recta i pla.
5. Posicions relatives.
6. Moviments (Gir, Abatiment, Canvi de pla).
7. Distancies i angles.
8. Volums i Superficies.

DEDICACIÓ: 60
Grup gran/teoria:12
Grup mitjà/pràctiques:
Grup petit/laboratori: 12
Activitats dirigides:
Aprenentatge autònom: 36

Activitats vinculades:

Activitats vinculades:

Classe magistral de conceptes bàsics, procediments i orientacions relatives al tema. Pràctica individual on s'aplica 
els coneixements presentats.

Classe magistral de conceptes bàsics, procediments i orientacions relatives al tema. Pràctiques individuals on 
s'apliquen els coneixements presentats.

Descripció:

Descripció:

Tema 1. Geometria plana.

Tema 2. Geometria a l'espai.

Dedicació: 20h

Dedicació: 60h

Grup gran/Teoria: 4h
Grup petit/Laboratori: 4h
Aprenentatge autònom: 12h

Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 12h
Aprenentatge autònom: 36h
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La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:
Nfinal= 0,6 Nex + 0,4 Ntp

Nfinal: qualificació final.
Npf: qualificació d'exàmens de l'assignatura.
Ntp: qualificació de treballs presentats i activitats de laboratori.

La prova final consta d'exercicis d'aplicació. Es disposa de 4 hores per fer-la. Els treballs de l'assignatura que seran 
qualificats son diferents activitats, tant individuals com de grup, de caràcter sumatiu i formatiu, realitzades durant el curs 
(dins de l'aula i fora d'aquesta).

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats

Les pràctiques fetes amb CAD hauran d'enviar-se mitjançant l'aplicació ATENEA en l'estat que estiguin al finalitzar la 
classe. Hauran d'entregar-se la setmana següent, en paper.

Les pràctiques fetes a mà es realitzaran en full amb format específic, que estarà disponible a ATENEA. Algunes pràctiques
requeriran l'ús d'eines de dibuix tradicional, és a dir, escaire, cartabó, compàs, transportador d'angles, etc.

D'altra banda, es requereixen altres habilitats i qualitats prèvies genèriques i aplicables a qualsevol activitat dins l'àmbit 
acadèmic universitari, com poden ser: l'esperit de sacrifici, la pulcritud, la capacitat de síntesi, el treball en equip, el 
respecte a la resta de companys i al professor, la constància, etc.

1. Generalitats.
2. Vistes.
3. Talls. Seccions. Detalls.
4. Acotació.
5. Dibuix de conjunt.

DEDICACIÓ: 60
Grup gran/teoria: 12
Grup mitjà/pràctiques:
Grup petit/laboratori: 12
Activitats dirigides:
Aprenentatge autònom: 36

Activitats vinculades:
Classe magistral de conceptes bàsics, procediments i orientacions relatives al tema. Pràctiques individuals on 
s'apliquen els coneixements presentats. Projecte en grup.

Descripció:

Tema 3. Normalitzacio Industrial. Dedicació: 60h

Grup gran/Teoria: 12h
Grup petit/Laboratori: 12h
Aprenentatge autònom: 36h
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Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

Hernández Abad, Francisco. Lugares geométricos: su aplicación a tangencias.  Barcelona: Edicions UPC, 1993. ISBN 84-7653-281-
4.

Comasòlivas Font, Ramon. Sistema diédrico. 2a.ed. Barcelona: Edicions UPC, 1997. ISBN 84-896314-1.

Hernández Abad, Francisco [et al.]. Ingeniería gráfica: introducción a la normalización. 2n ed. Terrassa: Departamento de 
Expresión Gráfica en la Ingeniería, 2006. 

González García, Victorino. Sistemas de representación. Vol 1: sistema diédrico.  Valladolid: Texgraf, DL 1977. ISBN 84-400-2331-
6.

Ramos Barbero, Basilio; García Maté, Esteban. Dibujo técnico. 2n ed. Madrid: AENOR, 2000. ISBN 84-8143-261-X.
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Altres: Manuel Lopez Membrilla

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2010

ENGINYERIA TÈCNICA DE TELECOMUNICACIÓ, ESPECIALITAT EN SISTEMES ELECTRÒNICS (Pla
1995). (Unitat docent Optativa)
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRICITAT (Pla 1995). (Unitat docent
Optativa)
ENGINYERIA EN AUTOMATICA I ELECTRONICA INDUSTRIAL (Pla 2003). (Unitat docent Optativa)
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN QUÍMICA INDUSTRIAL (Pla 1995). (Unitat
docent Optativa)
ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT EN ELECTRÒNICA INDUSTRIAL (Pla 1995).
(Unitat docent Optativa)

3,6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Estudis

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Objectius
Dotar a l'estudiant de la capacitat de representar gràficament diferents elements o components a través d'un 
llenguatge gràfic mitjançant el suport del CAD. Coneixement de la norma UNE de representació gràfica. 
Introducció als sistemes CAD i les seves ordres bàsiques. Dibuix i representació normalitzada de diferents 
components i esquemes. 
Continguts
- Introducció al dibuix per ordinador. Elements bàsics d'un ìsistema CAD. - Representació gràfica normalitzada 
segons la norma UNE de ìpeces i símbols. - Ordres bàsiques de CAD: - Ordres de dibuix, edició i consulta - 
Visualització del dibuix i gestió de capes - Blocs, atributs i acotació - Aplicacions pràctiques 

Descripció:



Última modificació: 05/05/2010

14660 - TGRO-S2P17 - Tecniques Grafiques per Ordinador

Universitat Politècnica de Catalunya2 / 2

Avaluació continuada amb exercici pràctic final. 'Falta detallar el método de evaluación'

Sistema de qualificació

Bibliografia

Laboratori

Objectius
Aplicar els coneixement adquirits en sessions d'exercicis ìpràctics amb programes de CAD. 
Continguts
- Exercicis proposats pel professor. 

Descripció:
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En revisió

Sistema de qualificació

Continguts

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2010

ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL, ESPECIALITAT DE MECÀNICA (Pla 1995). (Unitat docent
Obligatòria)

3,6 Idiomes docència:  Català, Castellà, Anglès

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Bibliografia

Estudis

Laboratori

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Objectius
Desenvolupar els coneixements de les tècniques del dibuix industrial segons normes i els coneixements de 
disseny mecànic per la realització de plànols de conjunts i petites màquines. Processos de fabricació per peces 
unitàries o de sèries. 
Continguts
Ampliació de la tecnologia del disseny industrial Dibuix i disseny de conjunts complexos Plans acotats. Introducció
a la topografia 

Objectius
-Desenvolupament de problemes i casos de dibuix industrial 
Continguts
-Pràctiques de plànols mecànics -Aplicació del CAD al dibuix de projectes mecànics 

Descripció:

Descripció:
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Competències de la titulació a les que contribueix l'assignatura

Altres: Manuel López Membrilla
Alba Torras Sendra

Responsable: Dolores López Membrilla

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2010

GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla
2009). (Unitat docent Obligatòria)

6 Idiomes docència:  Català, Castellà

Unitat responsable: 340 - EPSEVG - Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú

Titulació:

Professorat

Genèriques:
1. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 1: Planificar la comunicació oral, respondre de manera adequada 
les qüestions formulades i redactar textos de nivell bàsic amb correcció ortogràfica i gramatical.

2. TERCERA LLENGUA: Conèixer una tercera llengua, que serà preferentment l'anglès, amb un nivell adequat de 
forma oral i per escrit i amb consonància amb les necessitats que tindran les titulades i els titulats en cada 
ensenyament.
3. TREBALL EN EQUIP - Nivell 1: Participar en el treball en equip i col·laborar-hi, un cop identificats els objectius i les 
responsabilitats col·lectives i individuals, i decidir conjuntament l'estratègia que s'ha de seguir.

4. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 1: Dur a terme les tasques encomanades en el temps previst, tot treballant 
amb les fonts d'informació indicades, d'acord amb les pautes marcades pel professorat.

5. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 1: Identificar les pròpies necessitats d'informació i utilitzar 
les col·leccions, els espais i els serveis disponibles per dissenyar i executar cerques simples adequades a l'àmbit 
temàtic.

- En les sessions teòriques s'exposaran els continguts i s'introduiran les bases teòriques de la matèria, conceptes, 
mètodes i resultats il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-ne la seva comprensió. 

- Les sessions de treball pràctic estan formades per: 
1) Sessions on les pràctiques constaran d'enunciats i processos guiats per aconseguir un resultat. 
2) Sessions on les pràctiques constaran tant sols d'enunciats sense especificar el procés d'obtenció de la solució. 
3) Pràctiques de control. 
Els estudiants hauran d'estudiar per tal d'assimilar els conceptes i resoldre els exercicis proposats.
- Les pràctiques de laboratori seran sessions presencials amb exposició de conceptes, tècniques i procediments, per la 
resolució d'exercicis i treballs pràctics amb ordinador al laboratori de CAD.
- L'activitat no presencial està orientada a la realització de exercicis i treballs avaluables realitzats de forma individual o en
equip.

Metodologies docents
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- Familiaritzar a l'alumne en el coneixement de la percepció de la imatge i dels     diferents elements i lleis que la 
configuren.
- Aprendre les qualitats de cadascun dels elements visuals per la seva  aplicació, així com conèixer els factors de la 
cultura artística a partir de l'anàlisi i la percepció.
- Potenciar la destresa, l'enginy  i la capacitat per analitzar un producte industrial i comunicar-lo des de el llenguatge 
visual.
- Visualització de les formes i l'espai tridimensional en el pla.
- Aplicació del color, textura i llum en l'expressió artística.

Continguts

1.1. Conceptes en l'expressió artística.
1.2. La forma i la configuració. 
1.3. Dimensions espacials.
1.4. La composició en l'art.

2.1. Tècniques manuals en l'expressió artística.
2.2. Tècniques multimèdia i la seva aplicació en l'expressió artística.

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Descripció:

Descripció:

1. CONCEPTES. COMPOSICIÓ I ANALISIS DE 
FORMES

2. EINES PER AL DESENVOLUPAMENT DE 
L'EXPRESSIÓ ARTISTICA

Dedicació: 2h

Dedicació: 2h

Grup gran/Teoria: 2h

Grup gran/Teoria: 2h
Grup petit/Laboratori: 0h
Aprenentatge autònom: 0h

Dedicació total: 150h Hores activitats dirigides:

Hores aprenentatge autònom:

Hores grup gran:

Hores grup mitjà:

Hores grup petit:

3h

87h

15h

15h

30h

   2.00%

  58.00%

  10.00%

  10.00%

  20.00%

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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3.1. Mètodes de representació i d'expressió.
3.2. La perspectiva com a  mitjà d'expressió artística

4.1. Conceptes sobre la percepció.
4.2. Estudi cromàtic. Teoria del color.
4.3. Representació de material i textura.
4.4. Estudi amb la llum.

5.1. Disseny i evolució.
5.2. La innovació i la creativitat en el disseny industrial.
5.2. Presentació i acabat del producte.

6.1. Pràctica 1. Composició i anàlisis de formes.
6.2. Pràctica 2. Us de les eines de treball.
6.3. Pràctica 3. Representació d'objectes en 2D i 3D.
6.4. Pràctica 4. Color i textura.
6.5. Pràctica 5. Disseny i acabat del producte.

Descripció:

Descripció:

Descripció:

Descripció:

3.  EXPRESSIÓ I REPRESENTACIÓ. PERSPECTIVA.

4. PERCEPCIÓ VISUAL. COLOR, TEXTURA, 
MATERIAL I LLUM.

-5. TIPOLOGÍA DE DISSENY  I PRODUCTES. LA 
SEVA PRESENTACIÓ.

-6.  ACTIVITATS DE  TREBALL PRÀCTIC

Dedicació: 5h

Dedicació: 4h

Dedicació: 2h

Dedicació: 15h

Grup gran/Teoria: 5h

Grup gran/Teoria: 4h

Grup gran/Teoria: 2h

Grup mitjà/Pràctiques: 15h
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S'aplicarà un model d'avaluació continuada per poder fer un seguiment dels coneixements adquirits, del treball en equip i 
del treball individual.
L'avaluació formativa requereix l'assistència presencial de l'alumne al menys  al 90 % de les sessions pràctiques i de 
laboratori.
L'avaluació d'adquisició de coneixements, competències i habilitats és realitzarà a partir de:

-    Proves control individual: ...................................40%

-  Pràctiques d'aplicació individual.........................30%

- Pràctiques en grup.............................................20%

- Activitat no presencial........................................10%

Sistema de qualificació

7.1. Pràctica 1. Composició i anàlisi de formes.
7.2. Pràctica 2. Representació  de models.
7.3. Pràctica 3. Introducció i visualització de models tridimensionals.
7.4. Pràctica 4. Aplicació del color, material i llum.

8.1. Realització de dos treballs al llarg del curs, un es farà individualment i un altre es farà en grup. 

Descripció:

Descripció:

-7. PRÀCTIQUES DE LABORATORI

-8. APRENENTATGE AUTONOM

Dedicació: 30h

Dedicació: 90h

Grup petit/Laboratori: 30h

Aprenentatge autònom: 90h
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Normes de realització de les activitats

Es imprescindible assistir i participar activament a l'aula i tenir una actitud crítica i activa per a la millora dels processos 
artístics i creatius

Les pràctiques fetes amb Cad hauran d'enviar-se mitjançant l'aplicació ATENEA en l'estat que estiguin al finalitzar la 
classe.

Les pràctiques fetes a mà es realitzaran en un full amb format específic, que estarà disponible a ATENEA. Algunes 
pràctiques requeriran l'ús d'eines tradicionals. 
També es requereixen altres habilitats i qualitats prèvies genèriques i aplicables a qualsevol activitat dins de l'àmbit 
acadèmic universitari, com poden ser: el respecte, el treball en equip, i la capacitat de síntesi.

Bibliografia

Bàsica:

Complementària:

ARNHEIM, R. Arte y percepción visual..  Madrid: Alianza Editores, 1979. 

MORENO,Jesús..  DIBUJO PERCEPCION, FORMA, COLOR Y DISEÑO.  Sevilla: Mad, 2003. 

BURDEK, B. Diseño. Historia, Teoría y Práctica del diseño industrial..  Barcelona: Gustavo Gili, 1994. 

MARIS, Cynthia.. COMO DIBUJAR. GUIA COMPLETA DE SUS TÉCNICAS INTERPRETACION.  Madrid:  H. Blume,  2004. 

BLACK, M. Cómo se representan las imágenes¿, en Arte, percepción y realidad.  Barcelona: Paidos, 1983. 

1

Nom de l’assignatura (cat., cast., angl.): 
EXPRESSIÓ GRÀFICA A L’ENGINYERIA

EXPRESIÓN GRÁFICA EN LA INGENIERÍA
GRAPHIC EXPRESSION IN ENGINEERING

Centre docent: 340 – EUPSVG 
Escola Universitària Politècnica Superior de Vilanova i la Geltrú

Departament: 717 – EGE 
Expressió Gràfica a l’Enginyeria

Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica, Elèctrica, Electrònica i Disseny
Curs: 2010-2011
Idioma d’ impartició: Català i Castellà. 
CODI: 340024

Crèdits ECTS

Tipus d’assignatura 
Troncal

Crèdits totals  6 Hores/setmana 4
Crèdits presencials teoria 1,5 Hores/setmana teoria 1
Crèdits presencials pràctiques 1,5 Hores/setmana pràctiques 1
Crèdits presencials laboratori 3 Hores/setmana laboratori 2
Crèdits no presencials - Hores/setmana no presencials -

Responsables: 
Graus Industrials; Assignatura d’Expressió Gràfica: Dolors López Membrilla 
Coordinador matèria: Dolors López Membrilla 
Altres professors del departament:

-Introduir conceptes, tècniques i metodologies pròpies de l’àrea de l’Expressió 
Gràfica a l’Enginyeria Industrial.

- Familiaritzar-se i utilitzar el llenguatge tècnic–gràfic propi de l’entorn industrial.
- Facilitar i potenciar la capacitat d’abstracció i comunicació.
- Desenvolupar i exercitar la imaginació espacial. 

Descripció general

Objectius de l’assignatura

Professorat 
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Dedicació

Aprenentatge dirigit

Hores Percentatge
Grup gran/Teoria 10 7%
Grup mitjà/Pràctiques 30 20%
Grup petit/Laboratori 20 13%
Activitats dirigides - -

Aprenentatge autònom 90 60%

1. GEOMETRIA PLANA
1.1. Tangències i enllaços de línees.
1.2. Llocs geomètrics. 
1.3. Corbes tècniques.
1.4. Còniques.

2. NORMALITZACIÓ INDUSTRIAL
2.1. Normes tècniques de representació.
2.2. Anàlisis i identificació de les formes. Vistes

2.2.1.Projeccions diédriques.
2.2.2.Vistes normalitzades. Especials i auxiliars.
2.2.3.Talls, seccions i trencaments
2.2.4.Elements d’unió i transmissió.

2.3. Anàlisis en el dimensionat. Indicacions tècniques.
2.3.1.Acotació.
2.3.2.Toleràncies.
2.3.3.Simbologia d‘acabats superficials.

2.4. Representació de sistemes i conjunts industrials.
2.4.1.Conjunts i especejaments.

3. GEOMETRIA DE L’ESPAI
3.1. Sistemes de projecció i de representació.
3.2. Concepció de l’espai. Representació tridimensional
3.3. Mètrica de l’espai.
3.4. Relacions fonamentals en l’espai.
3.5. Cossos i desenvolupament.
3.6. Intersecció de sòlids i superfícies.

4. FONAMENTS DEL DISSENY INDUSTRIAL
4.1. Introducció al disseny. Identificació i necessitat.
4.2. Idees preliminars i perfeccionament.
4.3. Anàlisis i estudi de disseny del producte.
4.4. Decisió. Desenvolupament del disseny
4.5. Realització. Normes i reglaments industrials en la realització del disseny industrial.

Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiant

Continguts

3

5. PRÀCTIQUES DE LABORATORI
5.1. Resolucions practiques de geometria plana.
5.2. Interpretació i representació tècnica normalitzades.
5.3. Introducció al disseny i modelat 3D.
5.4. Visualització de models tridimensionals.

6. ACTIVITAT NO PRESENCIAL
6.1. Treball personal. Realització i exposició.

Assignatura
EXGRA

Temes Hores
Teori
a

Pràcti
q

Cad/teor
ia

Cad/pra
ct

Introducció 2 - 1 -
Geometria de l’espai 10 10
Fonaments del disseny industrial 2 4 -
Geometria plana
(Laboratori Cad)

- - 1 3

Normalització industrial (Laboratori 
Cad)

9 10

Prova control individual 2 2
Activitats no presencial grup 4
TOTAL HORES 15 15 12 18

Planificació d’activitats
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NORMALITZACIÓ - LABORATORI DE CAD

Setmana Continguts  de l’ assignatura

1 Presentació:
- Estructura del curs

Temari de Teoria GE+DI
Temari Laboratori GP+NO+MOD
Ponderació de notes (veure “Avaluació). 30%+10%+10% x2 Blocs
Informar de la obligació de porta sempre a classe les eines de dibuix tradicionals (Llapis, goma, Escaires, compàs, 
i regla).
Temps estimat: 5 minuts

- Introducció a les eines de CAD 2D
Desplegar el menús mes freqüents i dibuixar pas a pas un Format A3 + Caixetí.
Capes:

- Capa 0 = Peça (Blanca gruix 0.5mm)
- Eixos = Eixos de simetria i de revolució (Vermella gruix 0.18mm) 
- Cotes = Línies de cota (Verda gruix 0.18mm)
- Text = Text de les cotes (Groga gruix 0.35mm)
- Rallat = Per talls i seccions (Grisa gruix  0.18mm)
- Rosques = Per les línies de representació fines (Magenta 0.18mm)

Temps estimat: 30 minuts
Pràctica: realització dels formats i caixetins 
Procés:

- Crear capes
- Dibuixar format
- Dibuixar caixetí
- Omplir de text el caixetí
- Importar el anagrama de la EPSEVG. Veure tutorial d’en Joan Sangrà

Temps estimat: Resta de la classe

2 Geometria plana
30’ de teoria i la resta de pràctica.
Explicar segons el Power-Point que hi penjat al HD del departament.
Intentar explicar tots els tipus de tangències.
Pràctica: realització de tangències  (1)
Fer exercici de tangències a mà. 
Temps estimat: 90 minuts

5

3 Geometria plana
30’ de teoria  i la resta de pràctica.
Explicar la resta del Power-Point.
Corbes tècniques i Còniques
Pràctica: realització de corbes tècniques  (1)
Fer exercici de tangències amb Autocad.
Donar exercici per fer a ma i a casa de Corbes Tècniques per entregar-lo el proper dia de classe.
P. exemple fer una corba de cada amb mides a triar pel alumne!!!

4 Normalització industrial 1
60’ de teoria  i la resta de pràctica.
Normes tècniques de representació.
Vistes Europees i vistes Americanes. 
Representació de:

- Alçat / Alçat Posterior
- Planta Superior / Inferior
- Perfil Dret / Esquerre

Tipus de línies i la seva aplicació
Escales: Real / Reducció/ Ampliació
Pràctica: aplicació de línies  i escales  (1)
Aplicació de les línies de dibuix de peça, línies fines per 
contorns, eixos de simetria i revolució i línies ocultes, a una 
peça de grau de dificultat baix.

Deixar la resta per quan es facin els talls i les rosques, 
introduir-les a mesura que van adquirint els concepte nous de Normalització.

5 Normalització industrial 2
60’ de teoria  i la resta de pràctica.
Vistes normalitzades. Especials i auxiliars.
Vistes auxiliars, vistes de Detall, normativa de representació per 
peces de revolució.
Pràctica: aplicació de vistes  (1)
Fer una peça de nivell superior amb forats, i nervis. Serà encara amb 
línies ocultes.

Fer-la amb Autocad.

6 Normalització industrial 3
60’ de teoria  i la resta de pràctica.
Talls, seccions i trencaments
Explicar tots el tipus de talls.
Pràctica: aplicació de talls  (1)
Transformar la peça de la pràctica anterior, eliminat totes les línies ocultes i passant-les a talls.

7 Normalització industrial 4
30’ de teoria  i la resta de pràctica. 
Talls, seccions i trencaments
Explicar les seccions i trencaments
Pràctica: continuació de talls  (1)
Fer una nova pràctica d’una nova peça complerta.
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8 Normalització industrial 5
60’ de teoria  i la resta de pràctica.
Elements d’unió . Rosques. Indicacions tècniques. Acotació.
Veure Power-point
Pràctica: aplicació de rosques i acotació (1)
Fer exercici d’un utillatge mitjançant cargols DIN-912 i Passadors DIN-6325. 
Explicar concepte de fixació i centratge de peces amb cargol i passador.

9 Normalització industrial 6
60’ de teoria  i la resta de pràctica.
Indicacions tècniques. Acabats superficials i toleràncies
Veure Power-point
Pràctica: aplicació acabats  superficials i toleràncies (1)
Completar amb els Acabats Superficials les peces de les pràctiques anteriors.
Potencia concepte de fabricació per arranc i sense arranc de viruta.

10 Normalització industrial 7
30’ de teoria  i la resta de pràctica.
Conjunts i especejaments.
A partir de conjunts senzills explicar l’interpretació del despeçament. 
Pràctica: aplicació de conjunts (1)
Annexar exercicis possibles!!!

11 Normalització industrial 8
30’ de teoria  i la resta de pràctica.
Conjunts i especejaments.
Continuació
Pràctica: continuació de conjunts  (1)
Annexar exercicis possibles!!!

12 MODELATGE 3D 
90’ de teoria  i la resta de pràctica.

- Introducció al disseny i modelat 3D.
Explicar introducció al NX7
Pràctica:  modelatge de sòlids
Transformar la peça de la primera pràctica de vistes.

13 MODELATGE 3D 
30’ de teoria  i la resta de pràctica.

- Visualització de models tridimensionals.
Reforçar conceptes del NX7
Pràctica:  modelatge de sòlids 
Transformar la peça de la segona pràctica de vistes.

14 ACTIVITAT EN GRUP. Exposició de treball
Pendent Definir el treball en GRUP.
Possibilitats:

- Fer els tots el plànols de mecanismes senzills a triar pels alumnes. Mínim 5 components
- Explicar les funcions que fa cada una de les peces que els formen.
- Definir quines son les geometries mes crítiques pel bon funcionament del producte.
- Exposició amb Power Point i plànols amb CAD (2D o 3D).

15 AVALUACIÓ

7

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ – AULA

Setmana Continguts de l’ assignatura

1 Presentació:
- Estructura del curs

Temari de Teoria GE+DI
Temari Laboratori GP+NO+MOD
Ponderació de notes (veure “Avaluació). 30%+10%+10% x2 Blocs
Informar de la obligació de porta sempre a classe les eines de dibuix tradicionals (Llapis, goma, Escaires,
compàs, i regla).
Temps estimat: 5 minuts

- Introducció als sistemes de projecció
Veure Power-point ????

2 Geometria de l’espai 1
60’ de teoria  

- Sistemes de projecció i de representació.
- Explicació dels sistemes de projecció i representació
- Concepció de l’espai. Representació tridimensional

60’ de pràctica 
Amb els continguts explicats en la sessió anterior 

3 Geometria de l’espai 2
60’ de teoria

- Mètrica de l’espai.
- Punt, rectes, plànols

60’ de pràctica 
Amb els continguts explicats en la sessió anterior

4 Geometria de l’espai 3
60’ de teoria 

- Relacions fonamentals en l’espai.
- Intersecció de plànols
- Intersecció recta plànols

60’ de pràctica 
Amb els continguts explicats en la sessió anterior

5 Geometria de l’espai 4
60’ de teoria  

- Relacions fonamentals en l’espai. Mètodes
- Girs
- Abatiments
- Canvis de plà

60’ de pràctica 
Amb els continguts explicats en la sessió anterior

6 Geometria de l’espai 5
60’ de teoria  

- Relacions fonamentals en l’espai. Mètodes
- Girs
- Abatiments
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- Canvis de plà
60’ de pràctica 
Amb els continguts explicats en la sessió anterior

7 Geometria de l’espai 6
60’ de teoria  

- Cossos i desenvolupament.
- Cossos geomètrics. Poliedres regulars.
- Piràmide regular, representació i desenvolupament
- Con regular, representació i desenvolupament

60’ de pràctica 
Amb els continguts explicats en la sessió anterior

8 Geometria de l’espai 7
60’ de teoria  

- Cossos i desenvolupament.
- Piràmide irregular, representació i desenvolupament
- Con irregular, representació i desenvolupament

60’ de pràctica 
Amb els continguts explicats en la sessió anterior

9 Geometria de l’espai 8
60’ de teoria  

- Cossos i desenvolupament.
- Prisma regular i irregular, representació i desenvolupament
- Cilindre regular i irregular, representació i desenvolupament

60’ de pràctica 
Amb els continguts explicats en la sessió anterior

10

Geometria de l’espai 9
60’ de teoria  

- Intersecció de sòlids i superfícies.
- Intersecció de la recta amb altres cossos geomètrics
- Introducció a la intersecció entre cossos geomètrics (Sistema plans paral·lels)
- Recta intersecció amb piràmide 
- Recta intersecció amb con
- Intersecció prisma amb prisma
- Intersecció prisma cilindre

60’ de pràctica 
Amb els continguts explicats en la sessió anterior

11 Geometria de l’espai 10
60’ de teoria  

- Intersecció de sòlids i superfícies.
- Intersecció de la recta amb altres cossos geomètrics
- Intersecció entre cossos geomètrics (Sistema plans paral·lels)
- Recta intersecció amb piràmide 
- Recta intersecció amb con
- Intersecció prisma amb prisma
- Intersecció prisma cilindre

60’ de pràctica 

9

Amb els continguts explicats en la sessió anterior

12 Fonaments del disseny industrial
60’ de teoria 
Introducció al disseny. Identificació i necessitat.

- Idees preliminars i perfeccionament.
- Anàlisis i estudi de disseny del producte. 

60’ de pràctica 
Amb els continguts explicats en la sessió anterior

13 Fonaments del disseny industrial
60’ de teoria  

- Decisió. Desenvolupament del disseny
- Realització. Normes i reglaments industrials en la realització del disseny industrial.

60’ de pràctica 
Amb els continguts explicats en la sessió anterior

14 Activitat no presencial individual (entregar treball)

15 Avaluació
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- En les sessions teòriques s’exposaran els continguts i s’introduiran les bases teòriques de 
la matèria, conceptes, mètodes i resultats il·lustrant-los amb exemples convenients per facilitar-
ne la seva comprensió. 

- Les sessions de treball pràctic estan formades per:
1) Sessions on les pràctiques constaran d’enunciats i processos guiats per aconseguir 
un resultat. 
2) Sessions on les pràctiques constaran tant sols d’enunciats sense especificar el 
procés d’obtenció de la solució. 
3) Pràctiques de control. 

Els estudiants hauran d’estudiar per tal d’assimilar els conceptes i resoldre els exercicis 
proposats.

- Les pràctiques de laboratori seran sessions presencials amb exposició de conceptes, 
tècniques i procediments, per la resolució d’exercicis i treballs pràctics amb ordinador al 
laboratori de CAD.

- L’activitat no presencial està orientada a la realització de problemes i projectes avaluables
realitzats de forma individual o en equip.

S’aplicarà un model d’avaluació continuada per poder fer un seguiment dels coneixements 
adquirits, del treball en equip i del treball individual.

L’avaluació formativa requereix l’assistència presencial de l’alumne al menys  al 90 % de les
sessions pràctiques i de laboratori.

L’avaluació d’adquisició de coneixements, competències i habilitats és realitzarà a partir de:
- Prova control individual:
Geometria de l’espai i fonaments del disseny.....................30%

- Prova control individual:
Geometria plana i normalització industrial ........ .................30%

- Pràctiques de treball individual.......................................10%

- Pràctiques de laboratori............................................. 10%

- Activitat en grup no presencial..................................... 10%

- Activitat individual no presencial...................................10%

Avaluació

Metodologia docent

11

Planificació d’activitats
Planificació de les activitats PRÀCTIQUESPlanificació de les  ACTIVITATS
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ACTIVITATS DE  TREBALL PRÀCTIC A L’AULA
( 15h, 900min)

GEOMETRIA DE L’ESPAI I FONAMENTS DEL DISSENY INDUSTRIAL 

              5  Pràctiques lliurables.

P1. 2h
P2. 2h
P3. 5h
P4. 4h
P5. 2h

L’alumne ha de desenvolupar l’activitat  individualment aplicant les tècniques i els conceptes 
adquirits. 

P1- APLICACIÓ METRICA .
( 2h, 120min).

Exercici sobre la mètrica del l’espai 
1  pràctica lliurable.

P2- RELACIONS FONAMENTALS EN L’ESPAI.
( 2h, 120min).

Exercici d’aplicació de relacions  de punt, recta, pla
1 pràctica lliurable.

P3- POLIEDRES I DESENVOLUPAMENT
( 5h, 300min).

Exercicis d’aplicació de cossos geomètrics i desenvolupament
1 pràctica lliurable.

P4- INTERSECCIÓ .
( 4h, 240min).

Exercicis d’aplicació d’intersecció de la  recta amb altres cossos geomètrics, i intersecció entre 
cossos geomètrics

1 pràctica lliurable.

P5- FONAMENTS DEL DISSENY.
( 2h, 120min).

Anàlisis i estudi del disseny d’un producte. 
1 pràctica lliurable.

ió de les  PRACTIQUES DE LABORATORI

Planificació de les activitats PRÀCTIQUES

Planificació de les  PRACTIQUES DE LABORATORI
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PRÀCTIQUES DE LABORATORI 
( 12h, 720min) Conceptes teòrics
( 18h, 1080min) Aplicació pràctica

L’alumne ha de desenvolupar l’activitat  individualment aplicant les tècniques i els conceptes 
adquirits. 

GEOMETRIA PLANA I NORMALITZACIÓ INDUSTRIAL 

              5  Pràctiques lliurables.

P1. 3h
P2. 2h
P3. 4h
P4. 3h
P5. 2h
Presentació i exposició treball en grup 4h

P1- GEOMETRIA PLANA 
( 3h, 180min).

Traçat de tangències i enllaços tangencials simples i complexos
1  pràctica lliurable.

P2- NORMALITZACIÓ INDUSTRIAL
( 2h, 120min).

Aplicació a les normes tècniques de representació. Vistes normalitzades
1 pràctica lliurable.

P3- NORMALITZACIÓ INDUSTRIAL
( 4h, 240min).

Exercicis d’aplicació a peces industrials. 
( talls, acotació, rosques, especificacions tècniques…)

1 pràctica lliurable.

P4- NORMALITZACIÓ INDUSTRIAL
( 3h, 180min).

Exercicis d’aplicació de conjunts i especejaments 
1 pràctica lliurable.

P5- NORMALITZACIÓ INDUSTRIAL
( 2h, 120min).

Exercicis d’aplicació al modelatge 3D
1 pràctica lliurable.

ACTIVITAT EN GRUP NO PRESENCIAL
(60 h, 3600 min)
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Anàlisi i estudi de formes geomètriques i representació gràfica d’un conjunt

L’alumne ha de desenvolupar aquesta activitat en col·laboració amb altres companys aplicant 
les tècniques i els conceptes adquirits. Exposició del treball realitzat a classe

ACTIVITAT INDIVIDUAL NO PRESENCIAL
(30 h, 1800 min)
Realització d’ exercicis d’aplicació a la Geometria de l’espai
e les  PRACTIQUES DE LABORATORI

Les pràctiques fetes amb Cad hauran d’enviar-se mitjançant l’aplicació ATENEA en l’estat que 
estiguin al finalitzar la classe.
Hauran d’entregar-se la setmana següent, en paper.

Les pràctiques fetes a mà es realitzaran en full amb format específic,que estarà disponible a 
ATENEA. Algunes pràctiques requeriran l’ús d’eines de dibuix tradicional, és a dir, escaire 
cartabó etc.
També es requereixen altres habilitats i qualitats prèvies genèriques i aplicables a qualsevol 
activitat dins de l’àmbit acadèmic universitari, com poden ser: respecte, treball en equip, 
capacitat de síntesis.

Normes de realització de les activitats

15

- Francisco Jesús Moral García, Cándido Preciado Barrera      
           NORMALIZACIÓN DEL DIBUJO TÉCNICO. Editorial Donostiarra, 2006

- Jesús Ferez y Mª Luisa Martinez. DIBUJO INDUSTRIAL.      
Editorial Sintesis SA. Madrid, 1.995.

- José M. Auría-Pedro Ibáñez- Pedro Ubieto. DIBUJO INDUSTRIAL-CONJUNTOS Y 
DESPIECES. Editorial Paraninfo SA. Madrid, 2004.      

- F.Hernandez- V.Hernandez-M.Ochoa-J.Font.INGENIERIA GRÁFICA         
INTRODUCCION A LA NORMALIZACION. Departamento de Expresión Gráfica en la 
Ingeniería. ETSEIAT-UPC, 2006

- Larburu Arrizabalaga. TÉCNICA DE DIBUJO.  Editorial Paraninfo. 

- F.Javier Rodriguez- Roberto Galarraga. NORMALIZACIÓN DEL DIBUJO INDUSTRIAL. 
Editorial Donostiarra, 2003

- Victor Alvarez. PRACTICAS DE DIBUJO TECNICO.                          Editorial  
Donostiarra, 2001

- Aguayo González, Francisco; Soltero Sánchez, Víctor M.
METODOLOGÍA DEL DISEÑO INDUSTRIAL: UN ENFOQUE DESDE    
LA INGENIERÍA CONCURRENTE. Editorial RA-MA, 2003

- Els Autors. Apunts de Dibuix Tecnic. Intranet Docent
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Presentació 

Coneixements previs 

És molt convenient que l’alumne hagi cursat en batxillerat assignatures de l’àmbit gràfic i que hagi 
adquirit els coneixements bàsics de construcció de figures planes i dels sistemes de representació.  

Camps professionals 

Esta matèria és d’aplicació a la totalitat de camps de l’enginyeria, on resulta d’especial importància la 
documentació gràfica. 

Relació amb altres assignatures 

Aquesta assignatura proporciona els coneixements bàsics necessaris per cursar les assignatures: 
Expressió Gràfica II, Mecànica, Projectes, Construcció i Estructures i totes aquelles on s’utilitzi la 
representació plana de formes tridimensionals. 

 

Objectius generals 

- Potenciar la visió i intel·ligència espacial. 

- Mostrar els avantatges de la comunicació visual en la concepció i transmissió d’idees i 
procediments. 

- Proporcionar a l’alumne la capacitat de manipular i definir formes espacials mitjançant un 
suport pla. 

- Capacitar l’alumne per a poder interpretar i concebre l’espai real de tres dimensions. 

Crèdits: 6 (3 teoria 3 + 3 pràctiques) 
Crèdits ECTS: 4,8 
Tipus Troncal 
Coordinador: ANNA TORRELLA I FONT (torrella@ege.upc.es) 
Altres Professors: ARANTZA VILLA SICILIA (villa@ege.upc.es) 
Departament: Expressió Gràfica a l’Enginyeria 
Altres Professors:  
Departament:  
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Temari 

 
Mòdul 1. Geometria Plana (8 hores)  

Tema 1. Llocs geomètrics del pla.        (1 hores) 
Definició.  
Tipus           
 

Tema 2. Aplicació dels llocs geomètrics  a la resolució de problemes.    (4 hores) 
Entitats bàsiques del pla.  
Línies equidistants a una entitat bàsica.  
Línies equidistants a dos entitats.  
Punts equidistants a tres entitats.  
Condicions de tangència.         
   

Tema 3. Extensió a l’espai del mètode dels llocs geomètrics    (3 hores) 
 
  
Mòdul 2. Geometria Espacial i Descriptiva aplicada (36 hores) 
 
    Tema 1. Sistemes de projecció i sistemes de representació. (1 hores) 
 Elements de projecció.  
 Sistemes de projecció.  
 Descripció general i aplicacions dels diferents sistemes de projecció.   
   
 Tema 2. Sistema axonomètric.  (4 hores) 

Axonometria ortogonal; tipus, característiques i mètrica.  
Axonometria obliqua; tipus, característiques i mètrica.  
 

 Tema 3. Sistema dièdric.  (3 hores) 
Vistes dièdriques normalitzades.   
 

 Tema 4: Primitives geomètriques bàsiques: punt, recta i pla.  (2 hores) 
Representació.  
Posicions particulars.  
Posicions relatives.   

 
 Tema 5: Moviments. (6 hores) 

Projeccions auxiliars, girs, abatiments  
 

Tema 6: Distàncies i angles.  (4 hores) 
Distàncies entre primitives geomètriques bàsiques.  
Angles directes e indirectes entre primitives.   
 

Tema 7: Línies.  (4 hores) 
Classificació.   
Punts i rectes notables associats a una línia.   
 

Tema 8: Superfícies.  (4 hores) 
Classificació.  
Punts, línies i plans notables associats a una superfície.  
Superfícies d’aplicació tècnica.  
Generació i intersecció.   
 

Tema 9: Volums i cossos.  (8 hores) 
Generació.  
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Seccions planes.  
Desenvolupament i transformades.  
Posicions relatives.  
Interseccions.   

  
 
Mòdul 3. Fonaments del Disseny Assistit per Ordinador (12 hores) 
 

Tema 1. Eines de CAD. Interfaces gràfiques  (4 hores)   
Tema 2. Sistemes de generació de cossos i superfícies (4 hores) 
Tema 3. Treball en el pla i en l’espai (4 hores) 

       
 
 
Objectius específics dels mòduls 

� Mòdul 1 

Facilitar a l’alumne un sistema general per solucionar problemes en un pla, i fer-lo extensiu a l’espai. 

� Objectius de l’alumne 

- Identificar en qualsevol forma plana els problemes geomètrics que hi ha, identificant els 
elements geomètrics que permeten abordar una solució, si existeix.  

- Assimilar  el mètode de interseccions de Llocs Geomètrics com sistema de resolució de 
problemes en el pla i la seva extensió a l’espai. 

� Mòdul 2. Geometria Espacial i Descriptiva aplicada  

Facilitar a l’alumne la metodologia necessària per interpretar la forma tridimensional, i saber 
representar-la en un suport pla. 

� Objectius de l’alumne 

- Conèixer i saber aplicar els sistemes de projecció i de representació plana més coneguts. 

- Controlar conceptes com pertinença, paral·lelisme, perpendicularitat, interseccions i 
distàncies, mitjançant els diferents sistemes de representació. 

- Saber controlar i utilitzar els moviments en el espai: girs i projeccions auxiliars. 

- Saber generar i manipular superfícies i volums d’aplicació tècnica. 

- Saber resoldre interseccions de superfícies i cossos.  

 
� Mòdul 3. Fonaments del Disseny Assistit per Ordinador  

Facilitar a l’alumne els coneixements i tècniques necessàries per utilitzar eines informàtiques 
específiques per dibuixar i resoldre problemes gràfics en el espai i en el pla.  
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� Objectius de l’alumne 

- Conèixer el funcionament i filosofia de treball de les aplicacions informàtiques per dibuixar i 
resoldre problemes gràfics en el pla i en el espai.  

- Saber generar i manipular superfícies i volums d’aplicació tècnica. 

- Saber configurar l’aplicació escollida per adaptar-se als criteris específics dels diferents 
sistemes de representació.  

- Controlar els factors que intervenen en la presentació final.  

Metodologia de treball 

L’assignatura s’organitza en: 
- Classes de teoria on s’imparteixen els continguts teòrics i es fan exercicis relacionats, fent ús 

de pissarra, transparències i projecció de material multimèdia. 
- Classes de laboratori, on es realitzen amb CAD, pràctiques d’aplicació dels conceptes 

explicats a teoria. 
- Un treball relacionat amb les últimes pràctiques, que consisteix en la construcció i 

representació gràfica d’un objecte. 
  

La documentació necessària per cursar l’assignatura, es posarà a disposició de l’alumne en el 
campus digital. S’establiran les següents categories: teoria (apunts i fitxes resum), pràctiques 
(enunciat de cada pràctica setmanal), treball (directrius de treball final), exercicis (col·leccions 
d’exercicis, enunciats i solucions, per tal que l’alumne pugui estudiar fora de l’horari de classe), 
exàmens (de cursos anteriors). 
 

Sessions teoria, problemes 

� 1 sessió presencial de teoria de dues hores per setmana. En les classes teòriques a més 
d’impartir els continguts teòrics es resolen problemes relacionats amb aquests continguts. 

Paral·lelament es  proposen exercicis (optatius), per consolidar els conceptes estudiats, que 
l’alumne haurà de resoldre fora de l’horari lectiu.  
 
  

Pràctiques, laboratoris 
 
L’objectiu d’aquestes pràctiques és ajudar l’alumne a assolir els objectius específics de cada mòdul. 

Es fa una pràctica setmanal, en una sessió de 2 hores.  

El professor orientarà l’alumne sobre l’ús de l’eina i sobre l’aplicació dels conceptes explicats a teoria.  

Les pràctiques són obligatòries, es faran amb CAD i cada alumne disposa d’un ordenador. Totes les 
pràctiques realitzades s’han de lliurar al finalitzar la classe en fitxer digital i s’han de completar durant 
la setmana i lliurar-les en paper, abans de començar la sessió següent. 

Les últimes pràctiques es relacionen amb un treball personalitzat per cada alumne, que es lliuraran 
l’últim dia de classe. 

� Pràctica 1: Nocions bàsiques de CAD. Dibuix del format de làmina. 
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� Pràctica 2: Llocs geomètrics en el pla. Aplicació a la resolució de tangències. 

� Pràctica 3: Perspectiva axonomètrica 

� Pràctica 4: Sistema dièdric. Vistes principals i auxiliars 

� Pràctica 5: Aplicacions sistema dièdric 

� Pràctica 6: Resolució de problemes parcial quadrimestre anterior. 

� Pràctica 7: Representació i projeccions d’una figura construïda en CAD 3D. 

� Pràctica 8: Construcció d’una figura en CAD 3D. 

� Pràctica 9: Aplicació en 3D de distàncies i angles inversos. 

� Pràctica 10: Línies alabejades. Obtenció de tríedre en un punt. 

� Pràctica 11: Aplicació de Llocs Geomètrics a la construcció i situació de cossos. Introducció de 
projecte. 

� Pràctica 12: Políedres 

� Pràctica 13: Superfícies de revolució 

� Pràctica 14: Resolució de problemes final quadrimestre anterior.  

 
Organització en mòduls i temps de dedicació de l’estudiant 
Text 

 

Mòdul Temps de 
Classe 

Temps 
d’estudi 

Temps 
total 

Mòdul 1: . Geometria Plana 8 hores 8 hores 16 hores 
Mòdul 2: Geometria Espacial i Descriptiva aplicada 36 hores 36 hores 72 hores 
Mòdul 3. Fonaments del Disseny Assistit per Ordinador 12 hores 12 hores 24 hores 
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Materials 

Bibliografia bàsica 

F. Hernández, V. Hernández, M.Ochoa, Lugares geométricos: su aplicación a tangencias, Edicions 
UPC (1993). 

R. Comasòlivas Font, Sistema dièdric, Edicions UPC (1993). 

J. Bertran Guasp, Sistema dièdric directe. Fonaments i exercicis. Volum I, Ed. Donostiarra (1995). 

V. González García, Sistemas de representació. Sistema dièdrico. Vol.I, Ed. Texgraf (1977). 

A.M. Torrella Font, M.A Villa Sicilia, V Hernández Abad, Exercicis d’Expressió Gràfica. Geometria 
plana – Llocs geomètrics. Sistema Axonomètric. Sistema Dièdric. Departament d’Expressió Gràfica 
(Feb2007) 
 
F. Hernandez Abad, V. Hernández Abad, M. Ochoa Vives, J. Font Andreu, Ingeniería Gráfica. 
Introducción a la Normalización, Departament d’Expressió Gràfica (març 2006) 
 
Bibliografia complementària 

A. Taibo Fernández, Geometría descriptiva y sus aplicaciones. Tomo 2, Ed. Tebar Flores (1983). 

F.J. Rodríguez de Abajo, Geometría descriptiva. Tomo I. Sistema diédrico, Ed. Donostiarra (1990). 

R. Comasòlivas, V.Hernández. A.Torrella, Expressió Gràfica. Exercicis, Edicions UPC (1993). 

 

 
Avaluació      

L’assignatura s’avaluarà de la manera següent: 

N f = 0,2 N1p + 0,35 Nef + 0,3 Nep + 0,15 Net 

 

Nf : Nota final 

N1p : Nota 1r parcial 

Nef : Nota examen final 

Nep : Nota pràctiques 

Net : Nota treball 
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Presentació 

Coneixements previs 

Per cursar aquesta assignatura és necessari que els alumnes hagin cursat l'assignatura Expressió 
Gràfica I de la fase selectiva, i que aquests coneixements estiguin ben adquirits i sedimentats pel que 
fa als sistemes de representació plana, escales i formats. 

 
Camps professionals 

Aquesta matèria és aplicable a la totalitat de camps de l'enginyeria, en els que resulta d'especial 
importància la documentació gràfica com a element diferencial i també com a element de suport. 

Malgrat que l'extensió en la matèria és limitada, es manté el rigor científic necessari en el 
plantejament conceptual, així com el respecte escrupolós de la normativa de representació, de 
manera que qualsevol projecte gràfic reflecteixi de forma fidel les característiques dels elements que 
incorpora i fent que pugui ser rebut en els estaments oficials com a document vàlid a tots els efectes. 

 
Relació amb altres assignatures 

Aquesta assignatura té relació amb gairebé totes les que li precedeixen, ja que en la major part de les 
matèries hi ha mecanismes o esquemes que requereixen una bona comprensió, però a més a més és 
una de les assignatures que permet un major desenvolupament de la imaginació, que es tradueix en 
un augment de la capacitat de concebre, planificar i desenvolupar, amb l'avantatge que els seus 
resultats solen ser mes fàcils de comprovar per la seva característica de poder-se transmetre a través 
d'imatges concretes. 

 
Objectius generals 

Conèixer la forma i característiques essencials dels elements mecànics. 

Determinar en forma i dimensions qualsevol peça o mecanisme real. 

Concebre i representar mecanismes, gràfics o esquemes a partir d'idees, funcions o dades. 

Realitzar la part gràfica de qualsevol projecte, de manera que pugui ser presentat a un Organisme 
Oficial. 

 

Crèdits: 6 ( 1,5  teoria + 4,5 pràctiques) 
Crèdits ECTS:4,8 
Tipus: Obligatòria 
Coordinador:  MANUEL OCHOA VIVES (mochoa@ege.upc.es) 
Altres Professors:  FRANCISCO HERNANDEZ ABAD (fhernandez@ege.upc.es) 

VICENTE HERNANDEZ ABAD (vhdez@ege.upc.es) 
JORDI FONT ANDREU (jofont@ege.upc.es) 
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Temari 

 
Mòdul 1: Introducció a la normalització  
 
 Tema 1.- Panoràmica general, objectius i descripció del programa. 
 Tema 2.- Formats de paper, caixetins, plegat de plànols i escales. 
 Tema 3.- Invariants gràfics de les projeccions. 
 Tema 4.- Introducció als sistemes de representació  reals.    (4 hores) 
  
Mòdul 2: Representació normalitzada en els dibuixos tècnics 
 
 Tema 5.- Sistemes de representació europeu i americà. Elecció de vistes. 
 Tema 6.- Talls, seccions, ruptures, detalls i elements complementaris.    (8 hores) 
  
Mòdul 3: Determinació de les dimensions d’objectes 
 
 Tema 7.- Acotació convencional. 
 Tema 8.- Acotació funcional. 
 Tema 9.- Control d'errors en la mesura. Ajustes. 
 Tema 10.- Control d'errors en la forma, posició, orientació i oscil·lació.   (16 hores) 
  
Mòdul 4: Documentació gràfica dels projectes. Conjunts i mecanismes 
 
 Tema 11.- Característiques d'aquest tipus de documents 
 Tema 12.- Elements sovint utilitzats en la representació normalitzada. 
 Tema 13.- Dibuixos de conjunt i despeçament. 
 Tema 14.- Format de lliurament de la documentació.     (32 hores) 
  
 
Objectius específics dels mòduls 

� Mòdul 1: Introducció a la normalització 

Facilitar a l'alumne la metodologia necessària per desembolicar-se de manera eficient en l'àmbit de la 
normalització i les tècniques necessàries per utilitzar eines informàtiques específiques per resoldre 
problemes gràfics en l'espai y en el pla (cal ressenyar que l'ordinador serà només una eina de treball, 
i que l'alumne anirà adquirint la destresa necessària a través de les diferents sessions pràctiques al 
laboratori). 

Després d'aquest mòdul l'alumne ha de ser capaç de: 

- Abordar els sistemes de projecció i de representació plana més usuals, identificar i 
utilitzar els invariants gràfics en funció dels sistemes emprats. 

- Considerar les posicions relatives dels cossos, les seves característiques de volum i 
superfície, i les d'aquells que es produeixen per la interferència entre ells. 

Conèixer el funcionament i filosofia de treball de les aplicacions informàtiques que s'utilitzaran per 
resoldre problemes gràfics en el pla i en l'espai. 

� Mòdul 2: Representació normalitzada en els dibuixos tècnics 

Ensenyar a l'alumne els diversos sistemes de representació normalitzats en els dibuixos tècnics i 
inculcar-los els coneixements necessaris per determinar completament qualsevol objecte. 

Després d'aquest mòdul l'alumne ha de ser capaç de: 
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- Representar qualsevol objecte segons la disposició normalitzada de vistes en el Sistema 
Europeu i Americà. 

- Elegir les vistes normalitzades adequades per representar el dit objecte i incorporar els 
talls, seccions, ruptures, detalls i elements addicionals que es requereixin. 

Aplicar la metodologia explicada per arribar a resoldre els problemes, concretant una solució vàlida, 
comprovant que respon als requisits especificats. 

� Mòdul 3: Determinació de les dimensions d’objectes 

Capacitar a l'alumne per poder dimensionar completament qualsevol objecte real o imaginari atenent 
als principis generals d'acotació i les seves distintes particularitats. 

Després d'aquest mòdul l'alumne ha de ser capaç de: 

- Determinar els objectes incorporant les seves dimensions i la resta d'atributs atenent als 
criteris de fabricació, funcionalitat i verificació o control. 

- Conèixer i saber utilitzar els signes superficials per concretar les característiques de les 
superfícies dels objectes, així com la seva representació normalitzada. 

- Conèixer i saber aplicar els conceptes de conicitat, convergència o aprimament i 
inclinació. 

Ser capaç d'aplicar amb criteri els conceptes de control d'errors en la mesura, forma, posició, 
oscil·lació i orientació (toleràncies dimensionals i toleràncies geomètriques). 

� Mòdul 4: Documentació gràfica dels projectes. Conjunts i mecanismes 

Ensenyar a l'alumne a abordar la part gràfica d'un projecte, orientar-li sobre els diferents tipus de 
projectes, les seves característiques i dificultats. 

Ajudar l'alumne a realitzar la part gràfica d'un projecte obert, de dificultat adequada al mateix temps 
de què disposa per  dur-ho a terme. 

Després d'aquest mòdul l'alumne ha de ser capaç de: 

- Conèixer les característiques dels dibuixos que integren la representació gràfica del 
projecte d'un mecanisme, projecte d'instal·lació o disseny d'un prototip. 

- Identificar i representar aquells elements que, tenint una representació gràfica 
normalitzada, requereixen el coneixement d'una simbologia específica i són part habitual 
en la fabricació de mecanismes de diferents disciplines (elements roscats, engranatges, 
ressorts, excèntriques, rodaments, brides, arbres i aqueixos, carcasses...) 

Realitzar i presentar un projecte integrat que serveixi per verificar el grau de coneixement adquirit al 
llarg del curs.  

 

Metodologia de treball 

Els temes es desenvoluparan mitjançant classes teòriques en aules adequades (fonamentalment amb 
prestacions TIC) i  pràctiques de laboratori en aules equipades amb el programari i el maquinari 
específic corresponent. 

En les sessions de teoria l'alumne rebrà els coneixements i pautes per al desplegament del curs, i es 
posarà a la seva disposició la informació necessària per consolidar aquests coneixements i reforçar-
los. 
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Al llarg del curs es plantejaran pràctiques de laboratori adequades als conceptes explicats en teoria, 
tenint en compte el caràcter acumulatiu d'aquest tipus de coneixement i la capacitat d'absorció de la 
matèria. 

Per no col·lapsar el sistema d'impressió i evitar el frau, es crearà un sistema d’emmagatzement 
controlat pel professor, que permetrà imprimir a l'alumne amb posterioritat el treball realitzat, que 
haurà de correspondre's amb el fitxer emmagatzemat en l'horari de classe. 

Pràctiques, laboratoris 
 

Tenen com a objectiu ajudar els alumnes a què aconsegueixen els objectius específics de cada 
mòdul. 

Al laboratori, el professor orientarà sobre l'ús de l'eina i sobre l'aplicació dels conceptes explicats en 
teoria. 

Com és habitual en aquest tipus de sessions, s'impartiran sovint qüestions pràctiques de caràcter 
general, per la qual cosa es requerirà d'un ordinador dedicat amb prestacions suficients i un projector 
amb visibilitat des de tots els llocs de treball. 

Al final de cada sessió, l'alumne haurà de fer un enviament del treball realitzat a través de la xarxa 
cap a un espai d'accés restringit on quedarà dipositat fins a la fi del curs. 

El mateix treball haurà de ser imprès durant la setmana i lliurat en format paper a l'inici de la sessió 
següent. 

Organització en mòduls i temps de dedicació de l’estudiant 
 

Mòdul Temps de 
Classe 

Temps 
d’estudi 

Temps 
total 

Mòdul 1 .- Introducció a la normalització. 4 hores 2 hores 6 hores 

Mòdul 2 .- Representació normalitzada en els dibuixos 
tècnics. 8 hores 6 hores 14 hores 

Mòdul 3.- Determinació de les dimensions d'objectes. 16 hores 16 hores 32 hores 
Mòdul 4.- Documentació gràfica dels projectes. Conjunts i 

mecanismes. 32 hores 30 hores 62 hores 

 
 
 
Materials 

Bibliografia bàsica 

Apunts de l’assignatura.  

Félez J., Martinez Mª L. Dibujo Industrial , Ed. Síntesis , Madrid 1995 

Ramos B. García E. Dibujo Técnico , Ed. AENOR , Madrid 1999 

Hernandez F., Hernandez V., Ochoa M., Font J., Ingeniería Gràfica. Introducción a la 
Normalización. Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria, març 2006 
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Bibliografia complementària 

AENOR Dibujo Técnico: Normas básicas , Ed. AENOR , Madrid 1999.  
Félez J., Martinez Mª L., Cabanellas J.M., Carretero A. Fundamentos de Ingeniería Gráfica, Ed. 
Síntesis , Madrid 1996. 

 
Avaluació      

S'avaluaran les diferents parts segons el barem següent: 

- Examen d'avaluació del primer parcial:  20% 

- Examen d'avaluació final:    40%  

- Treballs realitzats en classes pràctiques: 40% 
 

La nota final s'obtindrà, tenint en compte que totes les puntuacions són sobre 10, de la forma 
següent: 

N f = 0,2N1p + 0,4Nef + 0,4Nep. 

 

Nf : Nota final 

N1p : Nota 1r parcial 

Nef : Nota examen final 

Nep : Nota exercicis pràctics 



�
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Descripció general 

Nom de l’assignatura (cat., cast., angl.): Expressió Gràfica I

Centre docent:  220- ETSEIAT 

Departament: 717 Expressió Gràfica a l’Enginyeria 

Crèdits ECTS: 6 

Titulació: Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

Curs: 1A 

Idioma d’impartició:  Català, castellà 

Codi: 220084 

Tipus d’assignatura: Formació Bàsica 

Professorat

Responsable:  Arantza Villa  

Altres:  Jordi Font, Francisco Hernández, Vicente Hernández. 

Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura

� Potenciar  la visió i intel·ligència espacial. 

� Conèixer les tècniques de representació gràfica més usuals a l’enginyeria. 

� Proporcionar l’alumnat la capacitat de manipular i definir formes espacials mitjançant un suport pla. 

� Capacitar-lo per a poder interpretar i concebre l’espai real de tres dimensions. 

� Determinar en forma i dimensions qualsevol peça o mecanisme real. 

Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències especifiques  � Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació 
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria 
descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

Competències genèriques � Emprenedoria i Innovació 

�
�

Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiant 

Dedicació 

Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran (G) 34 22.66% 

Grup mitjà (M)   

Grup petit (P) 28 18.66% 

Activitats dirigides (AD) 4 2.68% 

Aprenentatge autònom 84 56% 

Continguts                                                            

Títol contingut 1: FONAMENTS DEL DISSENY ASSISTIT 
PER ORDINADOR

Dedicació: 12 h Grup gran/teoria:   -            
Grup petit/laboratori: 5 h  
Aprenentatge autònom:    7 h 

Descripció - Eines de CAD. Interfícies gràfiques. 
- Sistemes de generació de cossos i superfícies. 
- Treball en el pla i en l’espai 

Activitats vinculades      (*)          1,2,3,4,5,6,7,8 

�
�
�
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Títol contingut 2: GEOMETRIA PLANA AVANÇADA I LA 
SEVA EXTENSIÓ A L’ESPAI

Dedicació:  14 h Grup gran/teoria:    3  h         
Grup petit/laboratori:  3 h 
Aprenentatge autònom:    8 h 

Descripció - Llocs geomètrics en el pla. 
- Aplicació dels llocs geomètrics a la resolució de problemes. 
- Extensió a l’espai del mètode dels llocs geomètrics. 

Activitats vinculades   (*)           
2,7,8,9,10,11 

Títol contingut 3: GEOMETRIA ESPACIAL I 
DESCRIPTIVA APLICADA

Dedicació: 81 h Grup gran/teoria:     25  h         
Grup petit/laboratori: 10 h 
Aprenentatge autònom:   46 h 

Descripció - Principals sistemes de representació i de projecció. 
- Desenvolupament de l’eina en els diferents sistemes. 
- Moviments. 
- Superfícies i cossos d’aplicació tècnica. Generació i interseccions. 

Activitats vinculades      (*)          3,4,5,6,7,8,9,10,11 
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Títol contingut 4: INTRODUCCIÓ A LA 
NORMALITZACIÓ INDUSTRIAL

Dedicació: 43 h Grup gran/teoria:    6  h         
Grup petit/laboratori: 10 h  
Aprenentatge autònom:  23 h 
Activitats dirigides: 4 h   

Descripció - Generalitats de representació de plans industrials i arquitectònics. 
- Elecció de vistes. 
- Dibuix tècnic a mà alçada. 
- Talls, seccions, ruptures, detalls i elements complementaris. 
- Acotació convencional. 

Activitats vinculades      (*)          4,5,7,8,9,10,11 

Planificació d’activitats                              

Títol de l’activitat 1 : Pràctica presencial 
NOCIONS BÀSIQUES DE CAD 2D. DIBUIX DEL FORMAT 
DE LÀMINA

Dedicació: 4 h Grup petit/Laboratori:  2 h         
Aprenentatge autònom:   2 h       

Descripció general Pràctica individual en aula de CAD. 
Dibuix del format de làmina que s’aplicarà a les posteriors pràctiques.   

Material de suport Enunciat i enllaços disponibles a ATENEA. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Lliurable al final de la sessió via ATENEA. La setmana següent es lliura imprès 
en paper. 
Avaluació: De les pràctiques lliurades corresponents a les activitats 1 a 7,  s’obté 
una nota que suposa el 30% de la nota final  de curs.  

Objectius específics - Conèixer el funcionament i filosofia de treball de les aplicacions informàtiques 
que s’utilitzen per resoldre problemes gràfics en el pla. 
- Tenir una idea relativa de les capacitats de la seva aplicació. 

Títol de l’activitat 2  :  Pràctica presencial 
LLOCS GEOMÈTRICS EN EL PLA. APLICACIÓ A LA 
RESOLUCIÓ DE TANGÈNCIES 

Dedicació: 4 h Grup petit/Laboratori:  2 h         
Aprenentatge autònom:   2 h       

Descripció general Pràctica individual en aula de CAD. Representació d’una  figura plana aplicant 
condicions de tangències i llocs geomètrics. 

Material de suport Enunciat, apunts de consulta i enllaços disponibles a ATENEA. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Lliurable al final de la sessió via ATENEA. La setmana següent es lliura imprès 
en paper. 
Avaluació: De les pràctiques lliurades corresponents a les activitats 1 a 7,  s’obté 
una nota que suposa el 30% de la nota final  de curs. 

Objectius específics - Identificar en qualsevol forma plana els problemes geomètrics que es 
presenten en funció de les dades. 
- Identificar els elements que permeten abordar una solució, si existeix. 
- Assimilar el mètode de interseccions de Llocs geomètrics com sistema de 
resolució de problemes en el pla. 

Títol de l’activitat 3 :  Pràctica presencial 
PERSPECTIVA AXONOMÈTRICA 

Dedicació: 4 h Grup petit/Laboratori:  2 h         
Aprenentatge autònom:   2 h       

Descripció general Pràctica individual en aula de CAD. Obtenció de cotes d’una peça dibuixada en 
perspectiva axonomètrica, considerant els fonaments del sistema axonomètric.  

Material de suport Enunciat, apunts de consulta i enllaços disponibles a ATENEA. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Lliurable al final de la sessió via ATENEA. La setmana següent es lliura imprès 
en paper. 
Avaluació: De les pràctiques lliurades corresponents a les activitats 1 a 7,  s’obté 
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una nota que suposa el 30% de la nota final  de curs. 
Objectius específics - Conèixer i saber aplicar el sistema de representació axonomètric.  

- Controlar i utilitzar els abatiments de plans. 

Títol de l’activitat 4  :  Pràctiques presencials
SISTEMA DIÈDRIC. VISTES PRINCIPALS I AUXILIARS 
NORMALITZADES 

Dedicació: 8 h Grup petit/Laboratori:  4 h         
Aprenentatge autònom:  4 h        

Descripció general Pràctiques individuals en aula de CAD. Dibuix en 2D de les vistes normalitzades 
d’una peça, donada una perspectiva axonomètrica acotada.  

Material de suport Enunciat, apunts de consulta i enllaços disponibles a ATENEA. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Lliurables al final de la sessió via ATENEA. La setmana següent es lliura imprès 
en paper. 
Avaluació: De les pràctiques lliurades corresponents a les activitats 1 a 7,  s’obté 
una nota que suposa el 30% de la nota final  de curs. 

Objectius específics - Conèixer i saber aplicar el sistema de representació dièdric. 
- Saber controlar i utilitzar les projeccions auxiliars. 
- Controlar conceptes com pertinença, paral·lelisme, perpendicularitat, 
interseccions i distàncies. 
- Representar qualsevol objecte segons la disposició normalitzada de vistes en 
el sistema europeu i americà. 
- Triar les vistes normalitzades adequades per representar l’objecte i incorporar 
els talls, seccions, ruptures, detalls i elements addicionals que es requereixen. 

Títol de l’activitat 5  :  Pràctica presencial 
REPRESENTACIÓ ARQUITECTÒNICA. VISTES 
DIÈDRIQUES

Dedicació: 4 h Grup petit/Laboratori:  2 h         
Aprenentatge autònom:  2 h        

Descripció general Pràctica individual en aula de CAD. Dibuix d’una secció d’una nau industrial o 
altre tipus d’edificació, donada la documentació gràfica necessària.  

Material de suport Enunciat, apunts de consulta i enllaços disponibles a ATENEA. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Lliurable al final de la sessió via ATENEA. La setmana següent es lliura imprès 
en paper. 
Avaluació: De les pràctiques lliurades corresponents a les activitats 1 a 7,  s’obté 
una nota que suposa el 30% de la nota final  de curs. 

Objectius específics - Conèixer i saber aplicar el sistema de representació dièdric. 
- Saber controlar i utilitzar les projeccions auxiliars. 
- Representar i interpretar plans arquitectònics 

Títol de l’activitat 6 :  Pràctica presencial 
NOCIONS BÀSIQUES DE CAD 3D. CONSTRUCCIÓ DE 
POLIEDRES REGULARS.

Dedicació: 4 h Grup petit/Laboratori:  2 h         
Aprenentatge autònom:   2 h       

Descripció general Pràctica individual en aula de CAD. Construcció en 3D de poliedres regulars a 
partir d’un cub.  

Material de suport Enunciat i enllaços disponibles a ATENEA. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Lliurable al final de la sessió via ATENEA. La setmana següent es lliura imprès 
en paper. 
Avaluació: De les pràctiques lliurades corresponents a les activitats 1 a 7,  s’obté 
una nota que suposa el 30% de la nota final  de curs. 

Objectius específics - Conèixer el funcionament i filosofia de treball de les aplicacions informàtiques 
que s’utilitzen per resoldre problemes gràfics en l’ espai. 
- Saber generar i manipular superfícies i volums d’aplicació tècnica. 
- Configurar l’aplicació triada per a què s’adapti als criteris específics de 
representació que s’indiquin. 
- Tenir una idea relativa de les capacitats de la seva aplicació. 
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Títol de l’activitat 7  :  Pràctiques presencials
CONSTRUCCIÓ EN 3D DE PECES  

Dedicació: 24 h Grup petit/Laboratori: 12 h 
Aprenentatge autònom:  12 h      

Descripció general Pràctiques  individuals en aula de CAD.  Construcció d’una peça o conjunt en 
3D, a partir de la lectura de les seves representacions dièdriques normalitzades 
o de perspectives axonomètriques. S’apliquen conceptes mètrics, generació de 
superfícies, posicions relatives.  
Obtenció de vistes normalitzades. 

Material de suport  Enunciat, apunts de consulta i enllaços disponibles a ATENEA. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Lliurable al final de la sessió via ATENEA. La setmana següent es lliura imprès 
en paper. 
Avaluació: De les pràctiques lliurades corresponents a les activitats 1 a 7,  s’obté 
una nota que suposa el 30% de la nota final  de curs. 

Objectius específics - Controlar i utilitzar els moviments en l’espai: Girs i canvis de pla. 
- Generar i manipular superfícies i volums de freqüent aplicació tècnica  
- Adquirir destresa dibuixant a mà alçada.  
- Considerar les posicions relatives del cossos,. 
- Resoldre interseccions de superfícies i cossos. 
- Triar i obtenir les vistes normalitzades adequades per representar l’objecte i 
incorporar els talls, seccions, ruptures, detalls i elements addicionals que es 
requereixen.  

Títol de l’activitat 8  :   Activitat individual 
fonamentalment no presencial. PROJECTE FINAL 

Dedicació:  31 h Grup petit/Laboratori: 2 h 
Aprenentatge autònom:  25 h 
Activitat dirigida:   4 h  

Descripció general Realització individual d’un projecte de forma autònoma.  
Es tracta de dissenyar una peça, construcció o conjunt a partir d’unes 
condicions establertes.  

Material de suport Enunciat, apunts de consulta i enllaços disponibles a ATENEA. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Lliurable el mateix dia de l’examen final. Es lliura un document i un pòster amb 
representació normalitzada i lliure.  
Avaluació: - 15% de la nota final de curs 
                 - Competència genèrica creativitat, emprenedoria i innovació 

Objectius específics - Tots els relacionats amb l’assignatura esmentats en activitats anteriors 
- Potenciar la creativitat   

Títol de l’activitat 9  :   EXAMEN PARCIAL Dedicació: 3 h Grup gran/teoria:  3 h           :      

Descripció general Prova individual a llapis. Una part consisteix en la resolució gràfica d’exercicis 
relacionats amb els conceptes treballats fins a la data de l’examen. L’altra part 
és la realització d’un croquis de les vistes normalitzades d’una peça. 

Material de suport Apunts, exercicis resolts, llibres. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Avaluació: 20% de la nota final de curs. 

Objectius específics Desenvolupar els coneixements adquirits a les sessions teòriques i pràctiques i 
mostrar el nivell d’assoliment aconseguit. 

Títol de l’activitat 10  :   EXAMEN FINAL Dedicació: 3 h Grup gran/teoria:   3 h            

Descripció general Prova individual a llapis. Una part consisteix en la resolució gràfica d’exercicis 
relacionats amb els conceptes treballats durant tot el curs. L’altra part és la 
realització d’un croquis de les vistes normalitzades d’una peça. 

Material de suport Apunts, exercicis resolts, llibres. 

�
�

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Avaluació: 35% de la nota final de curs 

Objectius específics Desenvolupar els coneixements adquirits a les sessions teòriques i pràctiques i 
mostrar el nivell d’assoliment aconseguit. 

Títol de l’activitat 11  :   Sessions teòriques Dedicació: 61 h. Grup gran/teoria:           28   
Aprenentatge autònom:    33       

Descripció general Classes expositives participatives, basades principalment en la resolució 
d’exercicis. 

Material de suport Apunts i enllaços a la plataforma Atenea.  Bibliografia general de l’assignatura. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Objectius específics Transferir els coneixements necessaris per a una correcta interpretació dels 
continguts. 

Sistema de qualificació (avaluació) 

La qualificació final és la suma de les qualificacions finals següents: 
Nf = 0,2 Nep

* + 0,35 Nef + 0,30 Np + 0,15 Nt

Nf  :  Nota final 
Nep

* : Nota examen parcial (activitat 9)
Nef :  Nota examen final (activitat 10)
Np : Nota pràctiques (activitats 1 a 7)  
Nt :  Nota projecte final (activitat 8) 

* Es farà una prova avaluable al llarg del curs per poder recuperar un mal resultat de l’examen parcial. 

Normes de realització de les activitats  

� Les activitats setmanals en aules de CAD (activitats 1 a 7), són d’assistència obligatòria. Per aprovar 
l’assignatura s’admet un màxim de 2 faltes.  

� Totes les activitats poden realitzar-se amb ajuda d’apunts. 

Metodologia docent 

L’assignatura s’organitza en: 

- Sessions presencials en aules de teoria amb grup gran,  on s’imparteixen els continguts teòrics i es fan exercicis 
relacionats, fent ús de pissarra, transparències i projecció de material multimèdia. 

- Sessions presencials en aules de CAD amb grups petits, on es realitzen pràctiques d’aplicació dels conceptes 
explicats a teoria. Cada setmana es treballa una pràctica diferent (activitats 1 a 7). S’han de lliurar al finalitzar la 
classe en fitxer digital i/o croquis i s’han de completar durant la setmana  i lliurar-les en paper durant la següent 
sessió

- Un projecte relacionat amb tots els continguts, que consisteix en dissenyar una construcció o conjunt a partir 
d’unes condicions establertes, i la seva representació gràfica. 

- Treball autònom d’estudi i realització d’exercicis i finalització de pràctiques setmanals. 

La documentació necessària per cursar l’assignatura, es posarà a disposició de l’alumnat en el campus digital 
ATENEA. S’establiran les següents categories: teoria (apunts i fitxes resum), pràctiques (enunciat de cada pràctica 



�
�
setmanal), projecte (directrius de projecte final), exercicis (col·leccions d’exercicis, enunciats i solucions, per tal que 
l’alumnat pugui estudiar fora de l’horari de classe) i exàmens (de cursos anteriors). 

Bibliografia  

Bàsica - Hernández F., Hernández V., Ochoa M., Lugares geométricos: su aplicación a 
tangencias, Edicions UPC (1993). 
-Hernández F., Hernández V., Ochoa M., Font, J Ingeniería Gráfica. Introducción a la 
Normalización, Departament d’Expressió Gràfica. 3ª edició  2008
- Torrella A., Villa A., Hernández V. Exercicis d’Expressió Gràfica . Unicopi 2001 S.L. 
2007 
- Bertran Guasp, J., Sistema dièdric directe. Fonaments i exercicis. Volum I, Ed. 
Donostiarra (1995). 
- Rendon Gómez A., Geometría paso a paso, Vol.I i Vol.II, Tébar, 2001 
- Félez J., Martinez Mª L. Dibujo Industrial , Ed. Síntesis , Madrid 1995 
- Ramos B. García E. Dibujo Técnico , Ed. AENOR , Madrid 1999 

Complementària -  AENOR Dibujo Técnico: 3ª edición 2005, Ed. AENOR. Suport digital 
- Equip Tècnic EDEBÉ Col·lecció Teoria de Tècniques d’Expressió Gràfica, Delineació 
industrial, Formació Professional, Ed. Bruño-Edebé, Madrid 1981. 

Apunts Fitxes, apunts temes específics i col·lecció d’exercicis resolts. (ATENEA) 

Webs http://ocw.unican.es/ensenanzas-tecnicas/expresion-grafica-y-dao/
http://ocw.upm.es/expresion-grafica-en-la-ingenieria/
http://www.tododibujo.com/

�
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Descripció general 

Nom de l’assignatura (cat., cast., angl.): Expressió Gràfica II

Centre docent:  220- ETSEIAT 

Departament: 717 Expressió Gràfica a l’Enginyeria 

Crèdits ECTS: 3 

Titulació: Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials 

Curs: 1B 

Idioma d’ impartició: Català, castellà 

Codi: 220089 

Tipus d’assignatura: Formació Bàsica 

Professorat

Responsable:

Altres:  Jordi Font, Francisco Hernández, Vicente Hernández, Arantza Villa. 

Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura

- Facilitar el desenvolupament de la visió i intel·ligència espacial. 

- Desenvolupar la imaginació i  transmetre-la a través d'imatges concretes. 

- Conèixer la forma i característiques essencials dels elements mecànics. 

- Determinar en forma i dimensions qualsevol peça o mecanisme real. 

- Concebre i representar mecanismes, gràfics o esquemes a partir d'idees,  funcions o dades.  

- Realitzar la part gràfica de qualsevol projecte, de manera que pugui ser  presentat a un organisme oficial.   �

Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències especifiques  � Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació 
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria 
descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

Competències genèriques �



�
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Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiant 

Dedicació 

Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran (G) 3.5 10.7% 

Grup mitjà (M)   

Grup petit (P) 28 84.8% 

Activitats dirigides (AD) 1.5 4.5 % 

Aprenentatge autònom 42 56% 

Continguts                                                            

Títol contingut 1: Representació normalitzada en els 
dibuixos tècnics 

Dedicació: 20 Grup mitjà/pràctiques:8 
Aprenentatge autònom:   12  

Descripció  
- Acotació convencional i funcional. 
- Control d'errors en la mesura.  
- Control d'errors en la forma, posició, orientació i oscil·lació 

Activitats vinculades      (*)          Classes d’explicació teòrica i  pràctica 
Activitat 1 i 3. 

�
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Títol contingut 2 : Documentació�gràfica�dels�
projectes.�Conjunts�i�mecanismes

Dedicació: 55 Grup gran/teoria: 3.5                 
Grup mitjà/pràctiques: 20 
Aprenentatge autònom:   30 
Activitat dirigida: 1,5    

Descripció  
- Característiques d'aquest tipus de documents 
- Elements sovint utilitzats en la representació normalitzada. 
- Elements mecànics bàsics. 
- Sistemes d'unió desmuntable 
- Sistemes d'unió fixa 
- Sistemes de transmissió i control 
- Dibuixos de conjunt i especejament. 
- Format de lliurament de la documentació.   

Activitats vinculades      (*)          Classes d’explicació teòrica i  pràctica 
Activitat 2 i 3. 

�
�
�
�
�
�
�
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Planificació d’activitats                              

Títol de l’activitat 1:    Representació normalitzada en 
els dibuixos tècnics

Dedicació: 20 Grup mitjà/pràctiques:8 
Aprenentatge autònom:   12 

Descripció general A partir d’objectes definits mitjançant qualsevol medi, tridimensional, perspectiva 
o altres tipus de representacions, obtenir les vistes normalitzades a mà alçada i 
amb ajuda de programari específic: modelar, crear i imprimir el plànol 
constructiu definitiu. 
Pràctiques  individuals en aula de CAD.  

Material de suport Enunciat, llibres i enllaços disponibles a ATENEA. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Avaluació: 20% de la nota final de curs 

Objectius específics - Determinar els objectes incorporant les seves dimensions i la resta d'atributs 
atenent als criteris de fabricació, funcionalitat i verificació o control. 

- Conèixer i saber utilitzar els signes superficials per concretar les 
característiques de les superfícies dels objectes, així com la seva 
representació normalitzada. 

- Conèixer i saber aplicar els conceptes de conicitat, convergència o 
aprimament i inclinació. 

- Ser capaç d'aplicar amb criteri els conceptes de control d'errors en la 
mesura, forma, posició, oscil·lació i orientació (toleràncies dimensionals i 
toleràncies geomètriques). 

Títol de l’activitat 2:    Disseny d’un mecanisme i 
elaboració del seu projecte gràfic de construcció

Dedicació: 51,5 Grup mitjà/pràctiques: 20 
Aprenentatge autònom:   30 
Activitat dirigida: 1,5 

Descripció general Realització individual d’un projecte gràfic de forma autònoma.  
Es tracta de dissenyar un mecanisme a partir d’unes condicions establertes.  

Material de suport Enunciat, llibres i enllaços disponibles a ATENEA. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Avaluació: 40% de la nota final de curs 

Objectius específics - Ensenyar l'alumnat a abordar la part gràfica d'un projecte, orientar-lo sobre 
els diferents tipus de projectes, les seves característiques i dificultats. 

- Ajudar l'alumnat a realitzar la part gràfica d'un projecte obert, de dificultat 
adequada al mateix temps de què disposa per  dur-ho a terme. 

- Conèixer les característiques dels dibuixos que integren la representació 
gràfica del projecte d'un mecanisme, projecte d'instal·lació o disseny d'un 
prototip. 

- Identificar i representar aquells elements que, tenint una representació 
gràfica normalitzada, requereixen el coneixement d'una simbologia 
específica i són part habitual en la fabricació de mecanismes de diferents 
disciplines (elements roscats, engranatges, ressorts, excèntriques, 
rodaments, brides, arbres i eixos, carcasses...) 

- Realitzar i presentar un projecte integrat que serveixi per verificar el grau de 
coneixement adquirit al llarg del curs.  
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Títol de l’activitat 3  :   EXAMEN FINAL Dedicació: 3,5 h Grup gran/teoria:   3,5 h            

Descripció general Prova individual a llapis. Consisteix en la realització d’un croquis de les vistes 
normalitzades d’una peça o d’un conjunt. 

Material de suport Apunts, llibres. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Avaluació: 40% de la nota final de curs 

Objectius específics  

Sistema de qualificació (avaluació) 

S'avaluaran les diferents parts segons el barem següent: 

- Treballs realitzats en classes pràctiques: 20% 

- Examen d'avaluació final:    40%  

- Projecte gràfic final de curs:  40% 

La nota final s'obtindrà, tenint en compte que totes les puntuacions són sobre 10, de la forma següent: 

N f = 0,2Net + 0,4Nef + 0,4Nep.

Nf :  Nota final 
Ntr : Nota treballs 
Nef : Nota examen final 
Nep : Nota projecte gràfic 

Normes de realització de les activitats  

Tenen com a objectiu ajudar l’alumnat a què aconsegueixi els objectius específics de cada mòdul. 

El professorat orientarà sobre l'ús de l'eina i sobre l'aplicació dels conceptes explicats en teoria. 

Com és habitual en aquest tipus de sessions, s'impartiran sovint qüestions pràctiques de caràcter general, per la 
qual cosa es requerirà d'un ordinador dedicat amb prestacions suficients i un projector amb visibilitat des de tots els 
llocs de treball. 

Els  treballs de l’activitat 1 hauran d’imprimir-se per lliurar-los en format paper dues setmanes desprès de la seva 
proposició. 

El projecte proposat a l’activitat 2 es lliurarà, en la data especificada, degudament enquadernat en format DIN A3,  i 
el seu contingut serà: 
Portada. 
Dibuix de conjunt. 
Llista de peces. 
Dibuixos d’especejament. 

Metodologia docent 

Els temes es desenvoluparan mitjançant classes teòriques–pràctiques en aules adequades i equipades amb el 
programari i el maquinari específic corresponent. 

En les sessions de teoria l'alumnat rebrà els coneixements i pautes per al desplegament del curs, i es posarà a la 
seva disposició la informació necessària per consolidar aquests coneixements i reforçar-los. 

�
�
Al llarg del curs es plantejaran pràctiques de laboratori adequades als conceptes explicats en teoria, tenint en 
compte el caràcter acumulatiu d'aquest tipus de coneixement i la capacitat d'absorció de la matèria. 

Per no col·lapsar el sistema d'impressió i evitar el frau, es crearà un sistema d'emmagatzematge controlat pel 
professorat, que permetrà imprimir a l'alumnat amb posterioritat el treball realitzat, que haurà de correspondre's 
amb el fitxer emmagatzemat en l'horari de classe. 

Bibliografia  

Bàsica -HERNANDEZ F., HERNANDEZ V., OCHOA M., FONT J., Ingeniería Gràfica. Introducción a la 
Normalización. Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria, 3ª edició  2008 
-FÉLEZ J., MARTINEZ Mª L. Dibujo Industrial , Ed. Síntesi , Madrid 1995.. 
-RAMOS B. GARCÍA E. Dibujo Técnico , Ed. AENOR , Madrid 1999. 

Complementària - AENOR Dibujo Técnico: 3ª edición 2005, Ed. AENOR. Suport digital 
-Equip Tècnic EDEBÉ Col.leció Teoria de Tècniques d'Expressió Gràfica, 
-Delineació industrial, Formació Professional , Ed. Bruño-Edebé , Madrid 1981. 

Apunts  

Webs  
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Descripció general 

Nom de l’assignatura (cat., cast., angl.): Expressió Gràfica

Centre docent:  220- ETSEIAT 

Departament: 717 Expressió Gràfica a l’Enginyeria 

Crèdits ECTS: 7,5 

Titulació: Grau en Enginyeria en Tecnologies Aeroespacials 

Curs: 1B 

Idioma d’ impartició: Català / Castella 

Codi:  220010 

Tipus d’assignatura: Formació Bàsica 

Professorat

Responsable: Vicente Hernández Abad  

Altres:  Francisco Hernández,  Jordi Font, Arantza Villa. 

Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura

Dotar l’alumnat dels coneixements necessaris per desenvolupar la part gràfica de la seva futura professió i facilitar el 
desenvolupament de la seva visió i intel·ligència espacial. 
Mostrar els avantatges de la comunicació visual en la concepció i transmissió d’idees i procediments. 
Dotar l’alumnat de la capacitat de manipular i definir formes espacials a través d’un suport pla. 
Capacitar-lo per poder interpretar i concebre l’espai real de tres dimensions. 
Conèixer la forma i característiques essencials dels elements mecànics. 
Determinar en forma i dimensions qualsevol peça o mecanisme real. 
Concebre i representar mecanismes, gràfics o esquemes a partir d’idees, funcions o dades. 
Realitzar la part gràfica de qualsevol projecte, de manera que pugui ser presentat a un organisme oficial tenint en 
compte la legislació vigent. 

Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències especifiques  � Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació 
gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria 
descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.

Competències genèriques �

�
�
Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiant 
�

Dedicació 

Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran (G) 35.5 43% 

Grup mitjà (M)   

Grup petit (P) 42 50.9% 

Activitats dirigides (AD) 5 6.1% 

Aprenentatge autònom 105 56% 

Continguts                                                            

Títol contingut 1:  
Fonaments del Disseny Assistit per Ordinador.

Dedicació: 7,5 Grup mitjà/pràctiques:3h    
Aprenentatge autònom:4,5h     

Descripció 1.- Eines de CAD. Interfícies gràfiques. 
2.- Sistemes de generació de cossos i superfícies. 
3.- Treball en el pla i en l’espai. 

Activitats vinculades      (*)          Totes les pràctiques estan vinculades a aquest bloc de continguts, que es 
desenvolupen transversalment al llarg del curs.
Activitat 1,activitat 2, activitat 3, activitat 4, activitat 5, activitat 6, activitat 7 

�
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Títol contingut 2:  
Geometria plana avançada i la seva extensió a l’espai. 

Dedicació: 17,5 Grup gran/teoria: 4h               
Grup mitjà/pràctiques:3h   
Aprenentatge autònom: 10,5h   

Descripció 1.- Mètodes convencionals de resolució de problemes geomètrics. 
2.- El mètode de les interseccions de llocs geomètrics en el pla. 
3.- Extensió a l’espai del mètode dels llocs geomètrics. 

Activitats vinculades      (*)          Classe d’explicació teòrica i pràctica en laboratori. 
Activitat 1 

�
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Títol contingut 3:  
Geometria espacial i descriptiva aplicada. 

Dedicació: 62,5 Grup gran/teoria:10h               
Grup mitjà/pràctiques:15h   
Aprenentatge autònom:37,5     

Descripció 1.- Principals sistemes de representació i de projecció. 
2.- Desenvolupament de l’eina en els diferents sistemes. 
3.- Moviments. 
4.- Superfícies d’aplicació tècnica. Generació i Interseccions. 
5.- Volums i cossos. Generació i Interseccions. 

Activitats vinculades      (*)          Classe d’explicació teòrica i pràctica en laboratori. 
Activitat 2, activitat 3, activitat 4, activitat 5 

�
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Títol contingut 4:  
Representació normalitzada en els dibuixos tècnics. 

Dedicació: 41h Grup gran/teoria: 9,5h              
Grup mitjà/pràctiques:9h   
Aprenentatge autònom:22,5h    

Descripció 1.- Sistemes de representació europeu i americà. 
2.- Talls, seccions, vistes interrompudes, detalls i elements complementaris. 
3.- Sistemes de dimensionament d’objectes. Acotació funcional. 
4.- Control d’errors en la mesura. Toleràncies dimensionals. 
5.- Controls de forma, posició, orientació i oscil·lació. Toleràncies 
geomètriques. 

Activitats vinculades      (*)          Classe d’explicació teòrica i pràctica en laboratori. 
Activitat 6, activitat 8 

�
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Títol contingut 5:  
Presentació de projectes. Conjunts i mecanismes. 

Dedicació: 59h Grup gran/teoria: 12h               
Grup mitjà/pràctiques: 12h  
Aprenentatge autònom: 30h 
Activitat dirigida: 5    

Descripció 1.- Característiques d’aquest tipus de documents gràfics. 
2.- Elements freqüentment utilitzats de representació normalitzada. 
3.- Dibuixos de conjunt i d’especejament. 
4.- Format de lliurament de la documentació.

Activitats vinculades      (*)          Classes d’explicació teòrica i pràctica en laboratori destinades al 
desenvolupament d’un projecte integrat. 
Activitat 7, activitat 9 

�
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Planificació d’activitats                              

Títol de l’activitat 1:    
LLOCS GEOMÈTRICS I INTRODUCCIÓ AL 
CONEIXEMENT DE LES EINES. (CONTINGUT 2) 

Dedicació: 15 Grup mitjà/pràctiques: 6 
Aprenentatge autònom: 9            

Descripció general Resolució d’exercicis pràctics que incorporin condicions geomètriques 2D i 3D. 

Material de suport Enunciat. 
Apunts presos a classe. 
Materials específics penjats a la web de l’aula. 
Bibliografia recomanada. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Entrega digital a la finalització de la sessió 
Entrega impresa de la pràctica completa dues setmanes desprès de la seva 
proposició. 
Avaluació: Les activitats 1 a 6 contribueixen al 20% de la nota final de 
l’assignatura. 

Objectius específics -Conèixer el funcionament i filosofia de treball de les aplicacions informàtiques 
que s’utilitzaran per resoldre problemes gràfics en el pla i en l’espai. 
-Analitzar qualsevol forma plana identificant els problemes geomètrics que es 
presenten en funció de les dades conegudes. 
-Descompondre els problemes identificant els elements geomètrics que 
permeten abordar una solució en el cas que aquesta existeixi. 
-Assimilar el mètode de les interseccions de Llocs Geomètrics com a sistema de 
resolució de problemes en el pla i la seva extensió a l’espai. 
-Aplicar la metodologia explicada per arribar a resoldre els problemes, 
concretant totes les solucions possibles. 
-Comprovar que les solucions obtingudes responen als requisits especificats i 
raonar sobre les dades obtingudes detectant el nivell de precisió de les 
solucions. 

Títol de l’activitat 2:   
GENERACIÓ DE COSSOS A PARTIR DE 
PROJECCIONS
(CONTINGUT 3) 

Dedicació: 7,5 Grup mitjà/pràctiques: 3              
Aprenentatge autònom: 4,5         

Descripció general Anàlisi i determinació dels paràmetres geomètrics característics d'una 
representació basada en projecció cilíndrica. Generació del model tridimensional 
a partir de les dades obtingudes. 

Material de suport Enunciat. 
Apunts presos a classe. 
Materials específics penjats a la web de l’aula. 
Bibliografia recomanada. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Entrega digital a la finalització de la sessió 
Entrega impresa de la pràctica completa dues setmanes desprès de la seva 
proposició. 
Avaluació: Les activitats 1 a 6 contribueixen al 20% de la nota final de 
l’assignatura. 

Objectius específics -Abordar els sistemes de projecció i de representació plana, identificar les 
invariants gràfiques en funció dels sistemes emprats. 
- Obtenir les dades suficients per generar cossos 3D. 
- Analitzar els cossos per obtenir els components geomètrics bàsics i les seves 
posicions relatives. 
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Títol de l’activitat 3:  
OPERATIVITAT INSTRUMENTAL DELS SISTEMES DE 
REPRESENTACIÓ. (CONTINGUT 3)

Dedicació: 7,5 Grup mitjà/pràctiques::3              
Aprenentatge autònom: 4,5         

Descripció general Aplicar les eines operatives i recursos que posseeixen els sistemes de 
representació per al disseny d’un objecte en funció d’uns requeriments 
predeterminats. 

Material de suport Enunciat. 
Apunts presos a classe. 
Materials específics penjats a la web de l’aula. 
Bibliografia recomanada. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Entrega digital a la finalització de la sessió 
Entrega impresa de la pràctica completa dues setmanes desprès de la seva 
proposició. 
Avaluació: Les activitats 1 a 6 contribueixen al 20% de la nota final de 
l’assignatura. 

Objectius específics -Desenvolupar-se a través de l’eina en els diferents sistemes de representació 
abordant conceptes com a pertinences, paral·lelisme, perpendicularitat, 
distàncies i angles directes i inversos. 
-Controlar i utilitzar els moviments en l’espai: Girs i canvis de pla. 

Títol de l’activitat 4 :     
INTERSECCIONS I TANGÈNCIES ENTRE COSSOS. 
(CONTINGUT 3) 

Dedicació: 7,5 Grup mitjà/pràctiques:: 3             
Aprenentatge autònom: 4,5         

Descripció general Resoldre la generació tridimensional i representació de cossos y superfícies en 
base a requeriments de posició i geometria específics.  

Material de suport Enunciat. 
Apunts presos a classe. 
Materials específics a la web de l’aula. 
Bibliografia recomanada. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Entrega digital a la finalització de la sessió 
Entrega impresa de la pràctica completa dues setmanes desprès de la seva 
proposició. 
Avaluació: Les activitats 1 a 6 contribueixen al 20% de la nota final de 
l’assignatura. 

Objectius específics -Identificar les posicions relatives dels cossos i les característiques que se’n 
deriven. 
-Saber resoldre interseccions de superfícies i de cossos. 

Títol de l’activitat 5:   
SUPERFICIES I COSSOS. (CONTINGUT 3) 

Dedicació: 7,5 Grup mitjà/pràctiques:: 3             
Aprenentatge autònom: 4,5         

Descripció general Generació tridimensional i representació de cossos i superfícies atenent les 
seves característiques geomètriques. 

Material de suport Enunciat. 
Apunts presos a classe. 
Materials específics penjats a la web de l’aula. 
Bibliografia recomanada. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Entrega digital a la finalització de la sessió 
Entrega impresa de la pràctica completa dues setmanes desprès de la seva 
proposició. 
Avaluació: Les activitats 1 a 6 contribueixen al 20% de la nota final de 
l’assignatura. 

Objectius específics -Generar i manipular superfícies i volums de freqüent aplicació tècnica. 
-Abordar els desenvolupaments exactes de les superfícies desenvolupables i 
obtenir la transformada d’algunes interseccions de superfície. 
-Obtenir superfícies o cossos a partir de les seves característiques i l’aplicació 
de condicions de contorn. 



�
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Títol de l’activitat 6:  
REPRESENTACIÓ NORMALITZADA D’OBJECTES. 
(CONTINGUT 4) 

Dedicació: 22,5 Grup mitjà/pràctiques: 9              
Aprenentatge autònom: 13,5       

Descripció general A partir d’objectes definits mitjançant qualsevol medi, tridimensionalment, 
perspectiva o altres tipus de representacions, obtenir el plànol normalitzat a mà 
alçada i el plànol delineat definitiu, utilitzant tots el recursos explicats fins el 
moment.

Material de suport Enunciat. 
Apunts presos a classe. 
Materials específics penjats a la web de l’aula. 
Bibliografia recomanada. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Entrega digital a la finalització de la sessió 
Entrega impresa de la pràctica completa dues setmanes desprès de la seva 
proposició. 
Avaluació: Les activitats 1 a 6 contribueixen al 20% de la nota final de 
l’assignatura. 

Objectius específics -Representar qualsevol objecte segons la disposició normalitzada de vistes en el 
Sistema Europeu i Americà. 
-Triar les vistes normalitzades adequades per representar l’objecte i incorporar 
els talls, seccions, ruptures, detalls i elements addicionals que es requereixin. 
-Determinar els objectes incorporant les seves dimensions i la resta d’atributs 
atenent als criteris de fabricació, funcionalitat i verificació o control. 
-Conèixer i saber utilitzar els signes superficials per concretar les 
característiques de les superfícies dels objectes, així com la seva representació 
normalitzada. 
-Conèixer i saber aplicar els conceptes de conicitat, convergència o aprimament 
i inclinació. 
-Ser capaç d’aplicar amb criteri els conceptes de control d’errors en la mesura, 
forma, posició, oscil·lació i orientació (toleràncies dimensionals i toleràncies 
geomètriques). 

Títol de l’activitat 7:     
PROJECTE DISSENY MECANISME. (CONTINGUT 5)

Dedicació: 23 Grup mitjà/pràctiques: 12          
Aprenentatge autònom: 18  
Activitats dirigides: 5          

Descripció general Disseny i representació gràfica normalitzada completa d’un mecanisme compost 
tant de peces específicament dissenyades com d’elements mecànics freqüents.  

Material de suport Enunciat. 
Apunts presos a classe. 
Materials específics penjats a la web de l’aula. 
Bibliografia recomanada. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Entrega digital i impresa del projecte, atenent a les normes de presentació 
definides, el mateix dia de l’últim acte d’avaluació de l’assignatura. 
Avaluació: Aquest projecte té un pes específic del 20% de la nota final de 
l’assignatura. 

Objectius específics -Conèixer les característiques dels documents gràfics que integren la 
representació gràfica del projecte d’un mecanisme, projecte d’instal·lació o 
disseny d’un prototip. 
-Identificar i representar aquells elements que, tenint una representació gràfica 
normalitzada, requereixen el coneixement d’una simbologia específica i són part 
habitual en la fabricació de mecanismes de diferents disciplines (elements 
roscats, engranatges, ressorts, excèntriques, rodaments, brides, arbres i eixos, 
carcasses...)

Títol de l’activitat 8:     
PROVA 1er PARCIAL (CONTINGUT 1, 2, 3, 4)

Dedicació: 10 Grup mitjà/pràctiques: 4            
Aprenentatge autònom: 6          

Descripció general Prova individual composta de dos o tres exercicis de resolució gràfica sobre 
conceptes relacionats amb els continguts impartits fins aquest moment. 
Contingut 1, 2, 3 i 4 

Material de suport Enunciat problemes. 
L'alumne podrà utilitzar tot el material facilitat en l'assignatura. 

�
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Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Documents amb la resolució gràfica dels problemes proposats 
Pes específic al 20% de la nota final de l’assignatura. 

Objectius específics L'alumne ha de ser capaç de: 
- Resoldre qualsevol problema geomètric del pla o espai mitjançant lleis 
gràfiques. 
-Obtenir totes les dades que es precisin de representacions planes. 

Títol de l’activitat 9:     
RECUPERACIÓ PROVA 1er PARCIAL (CONTINGUT 1, 2, 
3, 4) i PROVA FINAL (CONTINGUT 3, 4, 5) 

Dedicació: 10 Grup mitjà/pràctiques: 4           
Aprenentatge autònom: 6          

Descripció general Prova individual composta de dos o tres exercicis de resolució gràfica sobre 
conceptes relacionats amb els continguts del 1er parcial. 
Prova individual consistent en un exercici relacionat amb ell continguts 
posteriors al 1er parcial.  

Material de suport Enunciat problemes. 
L'alumne podrà utilitzar tot el material facilitat en l'assignatura. 

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Documents amb la resolució gràfica dels problemes proposats. 
En el cas de la recuperació del 1er parcial el pes específic segues sent el 20%. 
La prova final te un pes específic de 40% de la nota final de l’assignatura. 

Objectius específics L'alumnat ha de ser capaç de: 
- Resoldre qualsevol problema geomètric del pla o espai mitjançant el traçat de 
lleis gràfiques. 
-Obtenir totes les dades que es precisin de representacions planes. 
-Obtenir el modelatge tridimensional de qualsevol objecte. 
-Obtenir la representació plana normalitzada de qualsevol objecte 
-Realitzar la generació tridimensional i representació plana normalitzada d'un  
conjunt. 

Sistema de qualificació (avaluació) 

La nota final s’obtindrà, tenint en compte que totes les puntuacions són sobre 10, de la forma següent: 
Nf = Na * 0,2 + Nb * 0,2 + Nc * 0,2 + Nd * 0,4 

On:
Nf: nota final 
Na: prova 1er parcial  20% (amb possibilitat de recuperació a la prova final) 
Nb: pràctiques           20% 
Nc: projecte               20% 
Nd: Prova final          40% 

Normes de realització de les activitats  

- Al final de cada sessió, l’alumnat haurà d’enviar el treball realitzat a través de la xarxa cap a un espai d’accés 
restringit on quedarà dipositat fins a la finalització del curs. 
- El mateix treball haurà de ser completat i imprès per lliurar-lo en format paper dues setmanes desprès de la seva 
proposició. 
- El projecte es lliurarà, en la data especificada, degudament enquadernat en format DIN A3,  i el seu contingut 
serà:
Portada. 
Dibuix de conjunt. 
Llista de peces. 
Dibuixos d’apeçament. 

Metodologia docent 

Els temes es desenvoluparan mitjançant classes teòriques en aules adequades (fonamentalment amb prestacions 
TIC) i pràctiques de laboratori en aules equipades amb el programari y el maquinari específic corresponent. 



�
�
En les sessions de teoria l’alumnat rebrà els coneixements i pautes per al desplegament del curs, i es posarà a la 
seva disposició la informació necessària per consolidar aquests coneixements i reforçar-los. 
Al llarg del curs es plantejaran pràctiques de laboratori adequades als conceptes explicats en teoria, tenint en 
compte el caràcter acumulatiu d’aquest tipus de coneixement i la capacitat d’absorció de la matèria. 

Bibliografia  

Bàsica -HERNÁNDEZ F., HERNANDEZ V., M. OCHOA Lugares geométricos: su aplicación en 
tangencias, Ed. UPC , 1993. 
-HERNANDEZ F., HERNANDEZ V., OCHOA M., FONT J., Ingeniería Gràfica. Introducción a la 
Normalización. Departament d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria,  3ª edició  2008. 
-TORRELLA A, VILLA A., HERNANDEZ V., Exercicis d’Expressió Gràfica. Unicopy 2001 SL , 
2007. 
-GONZALEZ GARCIA, V. Sistemas de representación. Sistema diédrico, Vol.I, Texgraf,1977. 
-RENDON GOMEZ A., Geometría paso a paso, Vol. I i Vol. II, Tébar, 2001. 
-FÉLEZ J., MARTINEZ Mª L. Dibujo Industrial , Ed. Síntesi , Madrid 1995. 
-RAMOS B. GARCÍA E. Dibujo Técnico , Ed. AENOR , Madrid 1999. 

Complementària -BERTRAN GUASP, J. Sistema Diédrico Directo. Fundamentos y Ejercicios. Volumen 1 , 
Donostiarra , 1995.  
- AENOR Dibujo Técnico: 3ª edición 2005, Ed. AENOR. Suport digital  
-Equip Tècnic EDEBÉ Col.leció Teoria de Tècniques d'Expressió Gràfica, 
-Delineació industrial, Formació Professional , Ed. Bruño-Edebé , Madrid 1981. 

Apunts -Fitxes. 
-Apuntes temes específics: Llos geomètric, perspectives, sistema diedric representació, 
interseccions, superfícies i cossos, normalització. 
-Col·lecció exercicis resolts proves altres cursos. 

Webs  
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Titulació: Enginyeria Industrial 
Curs
09/10 21805    Tècniques de Representació Gràfica I

Q 2 
 Departament 717    Expressió Gràfica a l'Enginyeria

 Coordinador/a IGNASI GARCIA ALMIRALL

 Tipus: Troncal Crèdits teoria: 1.5 / Crèdits problemes: 0 / 
Crèdits laboratori: 6 Idioma:  

 ECTS: 7 Titulacions a les que es comparteix: 
Impartició: 
Tardor i 
Primavera

OBJECTIUS

Objectiu general 

Potenciar la concepció espacial i el coneixement de les formes i de les tècniques de representació 
gràfica més usuals a l'enginyeria. 

Objectiu específic 

· Assolir un coneixement bàsic del llenguatge del dibuix industrial, tant a nivell de lectura com 
d'execució (convencions del llenguatge gràfic) i de la presentació de documentació gràfica. 
· Ampliació dels coneixements de la geometria de l'espai, aplicant-los a la construcció de cossos 
polièdrics i superfícies corbes. 

CONTINGUTS

1 CONVENCIONS DE DIBUIX I (10 h.) 
Creació d'elements mecànics tridimensionals a partir de les seves representacions dièdriques 
normalitzades. 

2 CONVENCIONS DE DIBUIX II (20 h.) 
Introducció a la normativa en dibuix industrial. Normes UNE. Principis de representació: Talls, 
seccions, vistes auxiliars, acotació. Aplicació a elements mecànics. Conjunts i despeçaments. 
Creació de representacions dièdriques normalitzades a partir d'elements mecànics tridimensionals. 

3 CONSTRUCCIÓ DE SUPERFÍCIES POLIÈDRIQUES (20 h.) 
Sistemes de mesura aplicats a objectes polièdrics. Mesura de segments, angles i distàncies. 
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Creació de cossos polièdrics a partir dels seus valors mètrics. 

4 CONSTRUCCIÓ DE SUPERFÍCIES CORBES (15 h.) 
Estudi i representació de superfícies: relacions amb recta i pla. Desenrotllaments. Interseccions i 
tangències. Construcció de superfícies a partir de les seves propietats i valors mètrics. 

5 INTRODUCCIÓ AL DISSENY INDUSTRIAL (10 h.) 
Concepte i classes de disseny. Metodologia del disseny industrial. Aplicació al dibuix industrial. 
Realització d'un projecte a partir de les especificacions geomètriques i funcionals d'un mecanisme 
o un element. 

METODOLOGIA

Els 7.5 crèdits de l'assignatura s'imparteixen en dues classes setmanals, una de dues hores i una 
altra de tres hores, a les aules informàtiques. Les classes tenen a la vegada una component teòrica 
i una component pràctica, en les quals, referent a cada un dels temes del programa, es realitzen 
treballs pràctics de tipus gràfic, utilitzant l'ordinador, amb el suport que proporciona un programa 
comercial de CAD 3D, en substitució del clàssic recurs del sistema dièdric de representació. 

Els enunciats dels exercicis a realitzar es publiquen a començament del curs, per facilitar que 
l'estudiant prepari els temes abans d'assistir a classe. 

AVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA

Sistema de qualificació 

La nota de curs de cada estudiant serà la suma ponderada de les notes obtingudes en cada una de 
les 3 proves realitzades al llarg del mateix, i en la realització del projecte. 

La qualificació final de l'estudiant serà la màxima de les següents notes:  

Nfinal 1 = 0.20 Np1 + 0.35 Np2 + 0.35 Np3 + 0.10 Npr 

Nfinal 2 = 0.30 Nfinal 1 + 0.7 Nef  

Np1: Nota prova 1 corresponent a la part Convencions de dibuix I i II 
Np2: Nota prova 2 corresponent a la part Construcció de superfícies polièdriques 
Np3: Nota prova 3 corresponent a la part Construcció de superfícies corbes 
Nef: Nota examen final  
Npr: Nota de la realització del dibuix d'un projecte, corresponent a la part Introducció al disseny 
industrial 

Normes de realització de les proves 

Les proves es realitzaran dins l'horari habitual de classe i durant les quals l'estudiant 
podrà portar i consultar els seus propis apunts, bibliografia, exercicis resolts en paper, 
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etc. No es permet la consulta de material en suport electrònic ni internet. La realització 
d'una prova comporta la elaboració per part de l'estudiant d'un fitxer que cal dipositar a la 
xarxa informàtica de l'escola. Aquest és el treball que s'avaluarà. 

Cada estudiant ha de realitzar la prova en el dia, hora i lloc assignats al seu grup de 
pràctiques, d'acord amb la llista oficial elaborada per Ordenació d'Estudis, 
independentment del grup de pràctiques al qual assisteixi a classe habitualment. 

El projecte d'aplicació es realitza individualment, amb ordinador i fora de l'horari lectiu, i 
cal presentar una còpia en paper (en un dossier A4) dels plànols demanats i l'enviament 
de tots els fitxers utilitzats mitjançant el Campus Digital. En el cas que el treball presentat 
no sigui estrictament personal, la nota Nfinal 1 serà un 0 (zero). 

L'examen final consta de tres parts, cada una d'elles corresponents a les tres proves 
realitzades durant el curs amb un pes del 30% per la prova 1, un 35% per la prova 2 i un 
35% per la prova 3. 

RECURSOS

Bibliografia

Bibliografia bàsica

García Almirall, Ignasi [et al.] Tècniques de representació gràfica: exercicis: curs 99-00. 
Barcelona : ETSEIB UPC, 1999
Exemplars disponibles

Rodríguez de Abajo, Francisco Javier ; Roberto Galarraga. Normalización del dibujo 
industrial. San Sebastián : Donostiarra, 1993
Exemplars disponibles

Bibliografia complementària

Bertoline, Gary R. ; Eric N. Wiebe. Technical graphics communication. 3rd ed. Boston 
[etc.] : McGraw-Hill, cop. 2003  
Exemplars disponibles

Chevalier, A. Dibujo industrial. 2ª ed. México : UTEHA, 1992
Exemplars disponibles

Dibujo técnico: normas básicas; [Asociación Española de Normalización y 
Certificación]. Madrid: AENOR, 2001
Exemplars disponibles

Earle, James H. Graphics for engineers : with autoCAD 2002. 6th ed. Upper Saddle 
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River : Pearson Educación, cop. 2003
Exemplars disponibles

Material audiovisual i informàtic 

A la xarxa informàtica de l'escola poden obtenir-se els enunciats dels exercicis de 
pràctiques, així com altre material d'interés. 

Campus digital 

Al Campus Digital poden obtenir-se el mateix material dipositat a la xarxa de l'escola així 
com les presentacions corresponents als temes teòrics i enunciats de proves d'altres 
cursos acadèmics. 

PROFESSORAT I HORARI D'ATENCIÓ 

Professor E-mail Edifici Planta Horari

IGNASI GARCIA 
ALMIRALL iggarcia@ege.upc.edu H desp 5.8  

JOAQUIN FERNANDEZ 
SANCHEZ jfernandez@ege.upc.edu H desp 5.5  

VICENTE GONZALEZ 
GOMEZ vgonzalez@ege.upc.edu H despatx

5-7

LLUÏSA PALOU 
AYMERICH palou@ege.upc.edu H desp 5.33  

JAVIER MARTIN 
GIMENEZ javier.martin@ege.upc.edu H desp 5.30  

ALFREDO BERDIE 
SORIANO alfredo.berdie@ege.upc.edu H desp 5.7  

DAVID BALCELLS DE 
ALBA david.balcells.de.alba@upc.edu H despatx

5-7

GUIDO IBARS 
FONOLLOSA guido.ibars@upc.edu H desp 5-7  

INFORMACIÓ ADDICIONAL

L'horari d'atenció es publicarà oportunament 
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Els horaris de classe i assignació de professors/grup pel quadrimestre de tardor de 2009-
10 serà: 
Grup 11 Joaquin Fernandez dimarts de 10 a 12 i dijous de 9 a 12 
Grup 12 Lluïsa Palou dimarts de 10 a 12 i dijous de 9 a 12 
Grup 21 Ignasi Garcia dilluns de 10 a 12 i dimecres de 10 a 13 
Grup 22 Joaquin Fernandez dilluns de 10 a 12 i dimecres de 10 a 13 
Grup 31 Javier Martin dimarts de 17 a 20 i dijous de 17 a 19

Enllaços docents 

Enllaç al campus digital ETSEIB: 

Enllaç a plana pública: http://ege.etseib.upc.edu/egeetseib_cat_03

VALIDAT

13/02/2009 7:24:12
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Titulació: Enginyeria Industrial 
Curs
09/10 22401    Dibuix Assistit per Ordinador

Q 3 
 Departament 717    Expressió Gràfica a l'Enginyeria

 Coordinador/a VICENTE GONZALEZ GOMEZ

 Tipus: Optativa Crèdits teoria: 3 / Crèdits problemes: 1.5 / 
Crèdits laboratori: 0 Idioma:  

 ECTS: 3.5 Titulacions a les que es comparteix: Impartició: 
Tardor

OBJECTIUS

Objectiu general 

Aprendre a utilitzar els programes de dibuix per ordinador i eines destinades a la confecció de 
documentació electrònica per a projectes. 

Objectiu específic 

El conjunt de classes de l'assignatura estan orientades a donar a l'alumne coneixements i 
tècniques necessàries per a la comunicació mitjançant gràfics interactius. No es pretén tan sols que 
l'alumne aprengui a manejar mecànicament un o més programes d'ordinador sinó que comprengui 
els models i els principis en que es fonamenten. 

CONTINGUTS

1 GENERALITATS DELS PROGRAMES DE CAD EN TRES DIMENSIONS I (9 h.) 
Models, prestacions i funcionament dels programes de CAD. Aplicacions a exercicis d'entrenament 
del programa a utilitzar. Model de treball en tres dimensions. 

2 REALITZACIÓ DEL DIBUIX INDUSTRIAL MITJANÇANT ORDINADOR (9 h.) 
Representació, transformació i visualització d'objectes en dues i tres dimensions. Aplicació de les 
tècniques del dibuix per ordinador a la realització del dibuix industrial. 

3 MANIPULACIÓ EN TRES DIMENSIONS D'OBJECTES D'US TÈCNIC (9 h.) 
Tècniques de treball en la construcció i modelat de sòlids. Aplicació al disseny, construcció, 
representació i manipulació en tres dimensions d'objectes d'us tècnic. 

4 TÈCNIQUES EN LA CONSTRUCCIÓ SE SUPERFÍCIES (9 h.) 
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Construcció de superfícies en general. Aplicació a exercicis destinats a adquirir criteris per a 
l'aplicació dels diversos tipus de corbes i superfícies emprats en la tècnica. 

5 REALISME VISUAL I TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ DEL MOVIMENT (9 h.) 
Tècniques de realisme visual. Aplicacions de llum i color. Aplicació a la visualització, il·luminació i 
acoloriment d'objectes. Representació del moviment. Interactivitat. Aplicació a la representació 
cinemàtica de cossos mòbils. 

METODOLOGIA

El curs és eminentment pràctic. Cada un dels temes exposats comporta la realització de diferents 
exercicis d'aplicació, realitzats amb ordinador en l'horari de classe. 

La darrera sessió es dedica a muntar la presentació amb totes les pràctiques realitzades durant el 
curs.

AVALUACIÓ DE L'ASSIGNATURA

Sistema de qualificació 

A més a més dels fitxers en format SolidWorks fets en cada una de les classes, cal que cada 
estudiant lliuri a final de curs una presentació en format PowerPoint, Flash o pàgina web amb totes 
les pràctiques realitzades. 

La nota de curs corresponent als ensenyaments pràctics s'obté a més a més del treball de 
presentació abans esmentat (Ntc), de l'assistència a classe (Nvp) i dels fitxers de cada una de les 
classes (Npb). 

Nfinal = 0.15 Nvp + 0.35 Npb + 0.50 Ntc 

La data de l'examen final és la data límit per la presentació del treball de curs per tots aquells 
estudiants que no l'hagin presentat en el seu moment. 

Normes de realització de les proves 

RECURSOS

Bibliografia

Bibliografia bàsica

Chevalier, A. Dibujo industrial. 2ª ed. México : UTEHA, 1992
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Exemplars disponibles

Dibujo técnico: normas básicas; [Asociación Española de Normalización y 
Certificación]. Madrid: AENOR, 2001
Exemplars disponibles

Earle, James H. Graphics for engineers : with autoCAD 2002. 6th ed. Upper Saddle 
River : Pearson Educación, cop. 2003
Exemplars disponibles

Gomez Gonzalez, Sergio. SolidWorks Office professional. Barcelona : Marcombo, 2007 
Exemplars disponibles

Rodríguez de Abajo, Francisco Javier ; Roberto Galarraga. Normalización del dibujo 
industrial. San Sebastián : Donostiarra, 1993
Exemplars disponibles

Bibliografia complementària

Bertoline, Gary R. ; Wiebe, E. N. ; Miller, C. ; Nasman, L. Engineering graphics 
communication. Homewood, Ill : Irwin, 1995.  
Exemplars disponibles

Material audiovisual i informàtic 

Tant a la xarxa informàtica de l'Escola com al Campus Digital es pot obtenir el document 
on s'expliquen els continguts i els procediments que regulen les pràctiques del curs. 

Campus digital 

PROFESSORAT I HORARI D'ATENCIÓ 

Professor E-mail Edifici Planta Horari

VICENTE GONZALEZ 
GOMEZ vgonzalez@ege.upc.edu H despatx 5-

7

ALFREDO BERDIE 
SORIANO alfredo.berdie@upc.edu H despatx 5-

7

DAVID BALCELLS DE 
ALBA david.balcells.de.alba@upc.edu H despatx 5-

7
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INFORMACIÓ ADDICIONAL

Enllaços docents 

Enllaç al campus digital ETSEIB: 

Enllaç a plana pública:

VALIDAT

04/02/2008 10:37:13
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Proposta d’estructura dels Nous Plans d’Estudis 
(Aprovat per la Junta d’Escola de l’ETSEIB, el 8.7.09) 

 

1.- Estructura Graus i Màsters 

Grau Tecnologies Industrials + Màster Enginyeria Industrial 
Grau Enginyeria Química  + Màster Enginyeria Química 
Grau Enginyeria Materials + Màster Enginyeria Materials 

240 ECTS (4 anys) + 120 ECTS (2 anys) 

1r curs (Fase Inicial) 

• Idèntic als 3 graus.   

• Caire selectiu: s’hauran de superar 12 ECTS el 1r any i 60 en 2 anys  

• Es manté l’Avaluació Curricular a la Fase Inicial (F.I.) 

Estructuració dels Graus 

• Bloc Bàsic + Bloc Bàsic Ampliat. 

• Bloc Comú + Bloc Comú Ampliat. 

• Bloc de Tecnologies Específiques. 

• Optatives de tipus genèric. 
• Bloc Optatiu (pràctiques, assignatures, projectes d’Escola, reconeixements, ...). 

• Projectes  (Projecte I, Projecte II i Projecte de Fi de Grau). 

Destacar que el Bloc Bàsic i el Bloc Comú seran idèntics per a tots els graus 
d’enginyeria. 

2.- Projectes  

• 2 assignatures de 3 ECTS a Q4 i Q6 per realitzar projectes específics o 
multidisciplinars: Projecte I i Projecte II. 

• Projectes d’Escola (bloc optatiu). 
• 1 assignatura, Gestió de Projectes, de 6 ECTS al Q7. 

• Projecte de Fi de Grau. 
o 12 ECTS als Graus de Tecnologies Industrials i Enginyeria de Materials. 
o 24 ECTS al Grau d’Enginyeria Química (disposicions UPC). 

• Projecte de Fi de Màster amb 12 ECTS. 
 
 
 

3.- Pràctiques  

Està previst un bloc optatiu de 12 ECTS als Graus (llevat al d’Enginyeria Química) i de 
18 ECTS als Màsters.  Es podran cursar de forma diversa:   

• Pràctiques d’enginyeria (a l’empresa, centres de recerca, departaments, 
administració, ...). 

• Projectes d’Escola (Fòrum, Fórmula Student, Moto Student, etc.). 

• Assignatures optatives. 

• Altres. 

Podrà opcionalment estar associat a la realització del PFG o PFM. 

Es podrà realitzar en modalitat d’intercanvi amb d’altres Universitats (mobilitat). 

4.- Metodologia i Avaluació 

És un fet que la diversitat d’assignatures existent requereix l’ús de metodologies 
docents i sistemes d’avaluació diversos.  Per això, és convenient que el marc 
d’actuació sigui prou ampli i flexible.  

Destaquem els aspectes següents:  

• Dissenyar les assignatures d’acord amb els ECTS.  

• Triar les metodologies més adients a l’assignatura i als seus objectius.  

• Garantir un mínim de crèdits aplicats (problemes, seminaris, pràctiques de 
laboratori, treballs, ...) a cada assignatura, en funció del bloc : 

o 20 % al Bloc Bàsic. 

o 30 % al Bloc Comú. 

o 40 % al Bloc de Tecnologies Específiques. 

• Establir sistemes d’avaluació en consonància amb la metodologia i els objectius, 
integrant-los en el procés d’aprenentatge. 

• El sistema d’avaluació de les assignatures compliran les següents condicions: 

o Un mínim de 4 elements d’avaluació diferents i distribuïts al llarg del 
quadrimestre. La Comissió Acadèmica  podrà acceptar un nombre inferior 
d’elements d’avaluació. 



o Un pes de cada element entre el 10 i el 60 %, contemplant si s’escau 
propostes i mecanismes de recuperació. 

o El sistema d’avaluació de cada assignatura haurà de ser aprovat per la 
Comissió Acadèmica. 

• Es mantindrà l’Avaluació Curricular, amb la mateixa filosofia i estructura que 
s’aplica actualment: F.I., Grau i Màster. 

• Preveure la incorporació de competències genèriques en les assignatures que 
s’escaigui.  

• Els canvis s’han d’incorporar de forma progressiva i atenent als recursos 
disponibles.  

• Potenciar l’ús del Campus Digital. 

5.- Competències Genèriques 

L’estudiantat assolirà les competències genèriques tant a través d’assignatures 
específiques com de la resta d’assignatures del pla d’estudis.  

L’assoliment en competències genèriques s’ha d’avaluar. 

S’incorporaran en els plans d’estudi les 7 competències especificades pel marc UPC: 

• Ús solvent dels recursos d’informació.  

• Sostenibilitat  i compromís social. 

• Comunicació eficaç oral i escrita. 

• Aprenentatge autònom. 

• Innovació i emprenedoria. 

• Tercera llengua (anglès). 

• Treball en equip. 

Es podran incorporar addicionalment fins a 3 competències pròpies de l’Escola. 

6.- Especialitats 

Es preveu desenvolupar les especialitats dins dels Màsters.  

Primer curs
Q1 Q2

6+6
6+6
6+6

6+4,5
Fonaments Informàtica 6,0 Expressió Gràfica 7,5

Total ECTS 30,0 30,0

Segon curs
Q3 Q4
Física III 6,0 Economia i Empresa 6,0
Materials 4,5 Estadística 6,0
Anàlisi Química 6,0 Dinàmica de Sistemes 4,5
Quimica Orgànica 6,0 Mètodes Numèrics en Eng. Química 4,5
Experimentacio en Química 6,0 Transferència de Calor en Proc. Químics 4,5

PROJECTE I 3,0
Optativa 1 (genèrica) 3,0

Total ECTS 28,5 31,5

Tercer curs
Q5 Q6
Tecn. de Medi Ambient i Sostenibilitat 6 Mecànica de Fluids 6,0
Termodinàmica 6 Organització i Gestió 4,5
Electrotècnia i Màquines Elèctriques 6 Cinètica i Reactors 6,0
Elast. i Resistència de Materials 4,5 Operacions bàsiques 6,0

Càlcul I + Càlcul II
Física I + Física II

Química I + Química II

Grau:  ENGINYERIA QUIMICA

Àlgebra I + Àlgebra II

Pàgina 3 20/10/2009

Elast. i Resistència de Materials 4,5 Operacions bàsiques 6,0
Disseny de Sistemes Mecànics 3 Experimentació en Enginyeria Química II 4,5
Experimentació en Enginyeria Quimica I 4,5 PROJECTE II 3,0

Total ECTS 30,0 30,0

Quart curs
Q7 Q8
Gestió de Projectes 6,0 Optativa 2 3,0
Electrònica 7,5 Optativa 1 3,0
Sistemes de Fabricació 4,5
Simulacio i Optimització de Proc. Químics 6,0 PROJECTE FI DE GRAU 24,0
Química  industrial 6,0

Total ECTS 30,0 30,0

BLOC ETSEIB Fitxa
Bàsic 78,0
Basic (Eng. Química) 0,0
Comú 49,5
Comú (Eng. Química) 13,5
Tecnologies Específiques 63,0 48,0
Optatives 12,0 -
Projecte fi de grau 24,0 24,0
Total 240,0 192,0

60,0

60,0

Pàgina 3 20/10/2009



Primer curs
Q1 Q2

6+6
6+6
6+6

6+4,5
Fonaments Informàtica 6 Expressió Gràfica 7,5

Total ECTS 30 30

Segon curs
Q3 Q4
Física III 6 Economia i Empresa 6
Mètodes Numèrics 4,5 Estadística 6
Estruc. i Caract. dels Materials 4,5 Dinàmica de Sistemes 4,5
Teoria de Màquines 6 Materials Plàstics i Composites 6
Materials Ceràmics 4,5 PROJECTE I 3
Materials Metàl·lics 6 Optativa 1 (genèrica) 3

Total ECTS 31,5 28,5

Tercer curs
Q5 Q6
Tec. De Medi Ambient i Sostenibilitat 6 Mecànica de Fluids 6
Termodinàmica 6 Organització i Gestió 4,5
Electrotècnia 6 Resistència de Materials 6
Mecànica Medis Continus 4,5 Corrosió i Degradació 4,5
Tècniques Estadístiques per la Qualitat 3 Metal·lúrgia Física 6
Materials Naturals i Biomaterials 4,5 PROJECTE II 3

Total ECTS 30 30

Quart curs
Q7 Q8
Gestió de Projectes 6 Optativa 2 (genèrica) 3
Electrònica 7,5 Optativa 3 (genèrica) 3
Sistemes de Fabricació 4,5 BLOC OPTATIU
Propietats Físiques dels Materials 6 Pràctiques enginyeria, optatives, 12
Propietats Mecàniques dels Materials 6 representativitat, fòrum, fórmula 

student…
PROJECTE FI DE GRAU 12

Total ECTS 30 30

BLOC ETSEIB Fitxa
Bàsic 78
Basic (Eng. Materials) 4,5
Comú 45
Comú (materials) 21
Tecnologies Específiques 58,5
Optatives 21
Projecte fi de grau 12
Total 240

Càlcul I + Càlcul II
Física I + Física II

Química I + Química II

Àlgebra I + Àlgebra II

Grau:  ENGINYERIA DE MATERIALS 
Primer curs
Q1 Q2

6+6
6+6
6+6

6+4,5
Fonaments Informàtica 6 Expressió Gràfica 7,5

Total ECTS 30 30

Segon curs
Q3 Q4
Física III 6 Economia i Empresa 6
Matemàtiques 6 Estadística 6
Informàtica 4,5 Dinàmica de Sistemes 4,5
Mètodes Numèrics 4,5 Màquines i Mecanismes 6
Materials 4,5 PROJECTE I 3
Mecànica 6 Optativa 1 (genèrica) 3

Total ECTS 31,5 28,5

Tercer curs
Q5 Q6
Tecn. de Medi Ambient i Sostenibilitat 6 Mecànica de Fluids 6
Termodinàmica 6 Organització  i Gestió 4,5
Electrotècnia 6 Resistència de Materials 6
Mecànica Medis Continus 4,5 Màquines Elèctriques 6
Tecnologia i Selecció de Materials 4,5 Simulació i Optimització 4,5
Tècniques Estadístiques per la Qualitat 3 PROJECTE II 3

Total ECTS 30 30

Quart curs
Q7 Q8
Gestió de Projectes 6 Optativa 2 (genèrica) 3
Electrònica 7,5 Optativa 3 (genèrica) 3
Sistemes de Fabricació 4,5 BLOC OPTATIU
Termotècnia 6 Pràctiques enginyeria, optatives, 12
Control Automàtic 6 representativitat, fòrum, fórmula 

student…
PROJECTE FI DE GRAU 12

Total ECTS 30 30

BLOC ETSEIB Fitxa
Bàsic 78
Basic (Eng. en Tecnologies Industrials) 15
Comú 49,5
Comú (Eng. en Tecnologies industrials) 16,5
Tecnologies Específiques 48 48
Optatives 21 -
Projecte fi de grau 12 12
Total 240 180

Grau:  ENGINYERIA EN TECNOLOGIES INDUSTRIALS

Àlgebra I + Àlgebra II
Càlcul I + Càlcul II
Física I + Física II

Química I + Química II

60

60

Pàgina 1 18/09/2009
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Nom�assignatura:�� Expressió�Gràfica�� Codi:�240025� Crèdits�ECTS:�7.5�

Unitat�responsable:� 240�–�ETSEIB�–�Escola�Tècnica�Superior�d’Enginyeria�Industrial�de�
Barcelona�

Departament:� 717�Departament�d’Expressió�Gràfica�a�l’Enginyeria�

Curs�d’inici:� 2010�

Titulacions:� Grau�en�Enginyeria�de�Tecnologies�Industrials�(Pla�2010)�

� � Grau�en�Enginyeria�Química�(Pla�2010)�

� � Grau�en�Enginyeria�de�Materials�(Pla�2010)�

Tipus�Unitat�Docent:� Obligatòria�

Responsable�de�l’assignatura:� Ignasi�Garcia�Almirall�

Competències�
�

� Específiques:�� �
CE5�:�Capacitat�de�visió�espacial� i�coneixement�de�les�tècniques�de�representació�gràfica,�
tant� per� mètodes� tradicionals� de� geometria� mètrica� i� geometria� descriptiva,� com�
mitjançant�les�aplicacions�de�disseny�assistit�per�ordinador.�
�

Metodologia�
�
Les�classes�tenen�a�la�vegada�una�component�teòrica,�on�s’incorporen�els�conceptes�teòrics�a�
mesura� que� són� necessaris,� i� una� component� pràctica,� en� les� quals,� referent� a� cada� un� dels�
temes� del� programa,� l’estudiant� realitza� individualment,� amb� l’ajuda� del� professor,� exercicis�
pràctics�de�tipus�gràfic,�que�apliquen�els�conceptes�teòrics�ensenyats.�
�
Aquests�exercicis�es�realitzen�utilitzant�l'ordinador,�a�raó�d’un�ordinador�per�estudiant,�amb�el�
suport�que�proporciona�un�programa�comercial�de�CAD�en�3D.�Les�classes�s'imparteixen�a�les�
aules�informàtiques,�amb�capacitat�per�a�32�estudiants,�a�raó�de�5�hores�de�classe�setmanals�
distribuïdes�en�dues�sessions.�
�
L’estudiant�té� la�possibilitat�d’instal�lar�de�forma�legal� i�gratuïta�el�programa�informàtic�en�el�
seu� propi� ordinador� domèstic,� i� així� practicar:� acabar� els� exercicis� de� classe;� fer� els� exercicis�
complementaris�que�es�proposen�al�final�de�cada�sessió�i�realitzar�treballs�no�presencials.�
�
Els� enunciats� dels� exercicis� a� realitzar� a� classe� es� publiquen� a� començament� del� curs,� per�
facilitar� que� l'estudiant� prepari� els� temes� abans� d'assistir� a� classe.� També� es� publiquen�
diversos� materials� de� teoria� (apunts,� PowerPoint,� ...)� i� “tutorials”� d’alguns� exercicis.� Aquests�
materials� docents� es� poden� consultar� a� través� del� Campus� Digital� (Atenea),� a� la� xarxa� de�
l’Escola�(yin)�o�a�la�web�del�Departament.�
�
Dintre� de� les� 15� setmanes� del� curs,� en� l’horari� habitual� de� classe,� es� realitzen� 3� Proves�
d’avaluació�que,�junt�amb�un�Projecte�d’aplicació,�que�l’estudiant�realitza�de�forma�individual�i�
no�presencial,�serveixen�per�avaluar�el�seu�nivell�d’aprenentatge�i�confeccionar�la�seva�Nota�de�
Curs.� Aquesta� avaluació� continuada,� i� la� planificació� d’exercicis� de� dificultat� progressiva�
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faciliten�que�l’estudiant�que�practica�constantment�i�assimila�els�coneixements�dia�a�dia�pugui�
aprovar�per�curs,�sense�haver�de�presentar�se�a�l’examen�final.�
�
Objectius�
�
Objectiu�general�
�
Potenciar� la� concepció� espacial� i� el� coneixement� de� les� formes� i� de� les� tècniques� de�
representació� gràfica� més� usuals� a� l'enginyeria,� utilitzant� l'ordinador,� amb� el� suport� que�
proporciona�un�programa�comercial�de�CAD�en�3D.�
�
Objectiu�específic�
�
��Assolir�un�coneixement�bàsic�del�llenguatge�del�dibuix�industrial,�tant�a�nivell�de�lectura�com�
d'execució�(convencions�del�llenguatge�gràfic)�i�de�la�presentació�de�documentació�gràfica.�
�
�� Ampliació� dels� coneixements� de� geometria� mètrica� i� de� geometria� descriptiva� tradicionals,�
aplicant�la�geometria�de�l’espai�a�la�construcció�de�cossos�polièdrics�i�superfícies�corbes�en�3D.�
�
Continguts�
�

1.�CONVENCIONS�DE�DIBUIX�I� Dedicació:�5�h�
Teoria:�2,5�h�
Aprenentatge�autònom:�2,5h�

Descripció:�El�Dibuix�Tècnic.�Normalització�ISO�i�AENOR.�Formats.�Escales.�Vistes�ortogonals�i�
auxiliars.� Vistes� parcials� i� interrompudes.� Detalls.� Acotació:� elements,� criteris.� Talls� i�
seccions:�tipus.�Rosques:�representació�i�acotació.�
2.�MODELAT�EN�3D�A�PARTIR�DE�LA�LECTURA�DE�
REPRESENTACIONS�DIÈDRIQUES�NORMALITZADES�
D’UNA�PEÇA�DE�TIPUS�MECÀNIC.�EXERCICIS�TIPUS�A�

Dedicació:�7�h�
Problemes:�4�h�
Aprenentatge�autònom:�3�h�

Descripció:�Exercicis�que�pretenen�introduir�a�l’estudiant�en�l’ús�d’un�programa�de�CAD�en�
3D�(Procediments.�Eines.�Conceptes.�Estratègies)�alhora�que�aprèn�a�llegir�Representacions�
Dièdriques� Normalitzades� (RDN)� i� interpretar�les.� També� es� faciliten� instruccions� per� que�
l’estudiant�pugui�instal�lar�i�configurar�el�programa�al�seu�ordinador�domèstic.�
3.�ESCRITURA�DE�REPRESENTACIONS�DIÈDRIQUES�
NORMALITZADES�A�PARTIR�DE�PECES�DE�TIPUS�
MECÀNIC�MODELADES�EN�3D.�EXERCICIS�TIPUS�B�

Dedicació:�4,5�h�
Problemes:�2�h�
Aprenentatge�autònom:�2,5h�

Descripció:� Un� cop� realitzats� els� exercicis� de� modelat� en� 3D� a� partir� de� les� seves� RDN�
(exercicis� A),� l’estudiant� aprèn� a� dibuixar� amb� el� programa� les� RDN� d’aquestes� peces�
tridimensionals.�S’ensenyen�les�eines�de�dibuix�2D�i�s’apliquen�els�conceptes�teòrics�apresos�
al�tema�1.�
4.�MODELAT�DE�PECES�DE�TIPUS�MECÀNIC�I�
ESCRITURA�DE�LA�SEVA�REPRESENTACIÓ�DIÈDRICA�
NORMALITZADA�A�PARTIR�DE�REPRESENTACIONS�
NO�DIÈDRIQUES.�EXERCICIS�TIPUS�A+B�

Dedicació:�31�h�
Problemes:�14�h�
Laboratori:�2�h�
Aprenentatge�autònom:�15�h�

Descripció:� A� partir� d’unes� representacions� no� dièdriques� l’estudiant� modela� una� peça�
mecànica�en�3D� i�dibuixa� la� seva�Representació�Dièdrica�Normalitzada� (RDN).�A�diferència�
del�tema�anterior,�l’estudiant�no�disposa�d’una�RDN�com�a�referent�i�ha�de�decidir,�segons�el�
seu�propi�criteri,�quines�són�les�vistes,�talls,�cotes,�etc.�necessaris�i�suficients�per�representar�
la�peça.�Els�exercicis�proposats�a� classe� són�proves�1�de�cursos�anteriors.�Un�cop� realitzat�
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l’exercici,�l’estudiant�pot�comparar�el�seu�treball�amb�una�solució�proposada�per�observar�i�
esmenar�les�possibles�mancances.�Amb�aquestes�especificacions�es�realitza�la�Prova�1�al�final�
d’aquest�període.�La�solució�es�mostra�posteriorment�a�la�realització�de�la�prova.�
5.�CONVENCIONS�DE�DIBUIX�II� Dedicació:�5�h�

Teoria:�0,5�h�
Problemes:�2�h�
Aprenentatge�autònom:�2,5h�

Descripció:� Components� mecànics� normalitzats:� reblons,� passadors,� cargols,� femelles,�
molles,� volanderes,...� Consulta� de� catàlegs.� Composició� d’un� conjunt� en� 3D� a� partir� de�
components� existents.� Muntatge� a� partir� de� les� seves� relacions� de� posició.� Càlcul� de�
detecció� de� col�lisions.� Estudis� de� moviment.� Representació� Dièdrica� Normalitzada� del�
conjunt�muntat.�Especejament.�Axonometria�en�explosió.�
6.�INTRODUCCIÓ�AL�DISSENY�INDUSTRIAL� Dedicació:�32�h�

Activitats�dirigides:�32�h�
Descripció:� Concepte� i� classes� de� disseny.� Metodologia� del� disseny� industrial.� Aplicació� al�
dibuix�industrial.�Relació�forma���funció.�Realització�de�la�part�gràfica�(modelat�3D�i�plànols)�
d'un�projecte�a�partir�de�les�especificacions�geomètriques�i�funcionals�d'un�mecanisme.�
7.�GEOMETRIA�DE�L’ESPAI�I�MÈTRICA�ELEMENTAL� Dedicació:�5�h�

Teoria:�2,5�h�
Aprenentatge�autònom:�2,5h�

Descripció:�Elements�de� la�geometria�de� l’espai:�punt,� recta� i�pla.�Posicions�relatives�entre�
elements:� pertinença,� intersecció,� paral�lelisme� i� perpendicularitat.� Distàncies� i� angles.�
Posicions�particulars�respecte�els�plans�de�projecció.�Nocions�de�poliedres.�
8.�APLICACIÓ�DE�LA�MÈTRICA�ELEMENTAL�A�LA�
CREACIÓ�(SINTESI)�I�MEDICIÓ�(ANÀLISI)�DE�COSSOS�
POLIÈDRICS�EN�3D.��
EXERCICIS�TIPUS�C�

Dedicació:�37,5�h�
Problemes:�18�h�
Laboratori:�2�h�

Aprenentatge�autònom:17,5h�
Descripció:� Punt,� recta� i� pla� com� a� vèrtex,� aresta� i� cara� d’un� poliedre.� Síntesi� mètrica:�
construcció� en� 3D� d’un� determinat� poliedre� a� partir� de� les� seves� propietats� mètriques�
(angles� i� distàncies).� � Problemes� de� distancies,� angles� o� pendents� igual,� doble,� etc.�
Intersecció�de�poliedres.�Anàlisi�mètrica:�aplicació�dels�sistemes�de�mesura�dels�programes�
de� CAD� en� 3D� i� dels� conceptes� de� la� geometria� de� l’espai� a� l’anàlisi� de� les� propietats�
mètriques�d’un�poliedre.�Amb�aquestes�especificacions�es�realitza�la�Prova�2�al�final�d’aquest�
període.�
9.�TEORIA�DE�CORBES�I�SUPERFÍCIES� Dedicació:�5�h�

Teoria:�2,5�h�
Aprenentatge�autònom:�2,5h�

Descripció:� Introducció� a� l’estudi� de� superfícies� corbes.� Classificació,� elements,�
representació.�Relació�amb�punt,�recta� i�pla:�pertinença,� intersecció,�tangència.� Intersecció�
entre�superfícies�corbes:�classificació�i�propietats.�Desenrotllament�de�superfícies.�
10.�APLICACIÓ�DE�LA�MÈTRICA�ELEMENTAL�I�LA�
TEORIA�DE�SUPERFÍCIES�A�LA�CREACIÓ�(SINTESI)�I�
MEDICIÓ�(ANÀLISI)�DE�COSSOS�FORMATS�PER�
SUPERFÍCIES�CORBES�EN�3D.�EXERCICIS�TIPUS�D�

Dedicació:�42�h�
Problemes:�20�h�
Laboratori:�2�h�
Aprenentatge�autònom:�20�h�

Descripció:� Modelat� en� 3D� de� conjunts� de� superfícies� definides� per� les� seves� propietats,�
valors�mètrics,�posicions� relatives,� interseccions�o�desenrotllaments.� L’aplicació�es� limita�a�
l’estudi�d’esfera,�tor,�cilindre� i�con�de�revolució,�amb�totes� les� interaccions�possibles.�Amb�
aquestes�especificacions�es�realitza�la�Prova�3�al�final�d’aquest�període.�
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Planificació�d’activitats�
�

EXERCICIS�COMPLEMENTARIS� Dedicació:�61�h�(inclosa�a�continguts)�
Aprenentatge�autònom:�61�h�

Descripció:�Exercicis�no�avaluables�proposats�per�que�es�realitzin�de�forma�no�presencial,�al�
final�de�cada�sessió�de�classe,�per�consolidar�i�ampliar�els�coneixements�adquirits�a�classe�i�
preparar�la�classe�següent.�Aquests�exercicis�ajuden�a�l’estudiant�a�obtenir�més�autonomia�i�
velocitat,�tot�entrenant�lo�per�a�la�realització�de�la�prova�corresponent.�

�
PROVA�1� Dedicació:�2�h�(inclosa�a�continguts)�

Laboratori:�2�h�
Descripció:�Vegeu�tema�4�dels�Continguts�
PROVA�2� Dedicació:�2�h�(inclosa�a�continguts)�

Laboratori:�2�h�
Descripció:�Vegeu�tema�8�dels�Continguts�
PROVA�3� Dedicació:�2�h�(inclosa�a�continguts)�

Laboratori:�2�h�
Descripció:�Vegeu�tema�10�dels�Continguts�
PROJECTE� Dedicació:�32�h�(inclosa�a�continguts)�

Aprenentatge�autònom:�32�h�
Descripció:�Vegeu�tema�6�dels�Continguts.�Treball�no�presencial.�
EXAMEN�FINAL� Dedicació:�13�h�(NO�incl.�a�continguts)�

Laboratori:�3�h�
Aprenentatge�autònom:�10�h�

Descripció:�Possibilita�que�l’estudiant�que�ha�aprés�els�continguts�amb�retard�respecte�a�les�
proves�del�curs�pugui�millorar�les�seves�qualificacions�realitzant�uns�exercicis�que,�tot�i�que�
fan�un�recorregut�per�tot�el�temari,�són�lleugerament�menys�extensos�i�més�concentrats.�

�de�qualificació�
Normes�de�realització�de�les�activitats�
�
Les�proves�es�realitzaran�dins�l'horari�habitual�de�classe,�i�tindran�una�durada�no�superior�a�2�
hores.� Per� la� seva� realització� l'estudiant� podrà� portar� i� consultar� els� seus� propis� apunts,�
bibliografia,� exercicis� resolts� en� paper,� etc.� No� es� permet� la� consulta� de� material� en� suport�
electrònic�ni�Internet.�La�realització�d'una�prova�comporta�la�elaboració�per�part�de�l'estudiant�
d'un� fitxer� que� cal� dipositar� a� la� xarxa� informàtica� de� l'escola.� Aquest� és� el� treball� que�
s'avaluarà.�
Cada�estudiant�ha�de�realitzar�la�prova�en�el�dia,�hora�i�lloc�assignats�al�seu�grup�de�pràctiques,�
d'acord�amb� la� llista�oficial�elaborada�per�Planificació�Acadèmica,� independentment�del�grup�
de� pràctiques� al� qual� assisteixi� a� classe� habitualment.� Qui� per� causa� particular� justificada� i�
previsible� no� pugui� assistir� a� una� prova� el� dia� i� hora� que� li� pertoca� ha� de� demanar,� cada�
vegada,�el�canvi�al�responsable�de�l’assignatura�per�que,�en�funció�de�les�places�disponibles,�li�
assigni�una�altra�hora.�
�
El� projecte� d'aplicació� es� realitza� individualment,� amb� ordinador� i� fora� de� l'horari� lectiu.� Cal�
presentar�una�còpia�en�paper�(en�un�dossier�A4)�dels�plànols�demanats� i� l'enviament�de�tots�
els� fitxers� utilitzats,� mitjançant� el� Campus� Digital.� En� el� cas� que� el� treball� presentat� no� sigui�
estrictament�personal,�la�Nota�de�Curs�serà�un�0�(zero).�Juntament�amb�l’enunciat�del�projecte�
es� publicarà� oportunament� unes� normes� de� presentació� més� concretes� en� quan� a� format,�
termini�de�lliurament,�etc.�
�
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L'examen� final� consta� de� tres� parts,� cada� una� d'elles� corresponents� a� les� tres� proves�
realitzades�durant�el�curs�amb�un�pes�del�30%�per�la�prova�1,�un�35%�per�la�prova�2�i�un�35%�
per� la� prova� 3.� L’estudiant� rebrà� al� principi� de� la� sessió� els� enunciats� de� les� tres� proves� i�
disposarà�d’un�màxim�de�tres�hores�per�realitzar�els�tres�apartats.�
ó�
Sistema�de�qualificació�
�
La�Nota�de�Curs�de�cada�estudiant�serà� la�suma�ponderada�de� les�notes�obtingudes�en�cada�
una�de�les�3�proves�realitzades�al�llarg�del�mateix,�i�en�la�realització�del�projecte.�
�
La�qualificació�final�de�l'estudiant�serà�la�màxima�de�les�següents�notes:�
�

(Nota�de�Curs)�Nfinal�1�=�0.20�Np1�+�0.35�Np2�+�0.35�Np3�+�0.10�Npr�
�������������Nfinal�2�=�0.30�Nfinal�1�+�0.7�Nef�
�

Np1:�Nota�de�la�prova�1�
Np2:�Nota�de�la�prova�2��
Np3:�Nota�de�la�prova�3��
Npr:�Nota�del�projecte�
�
Nef:�Nota�de�l’examen�final�
Bibliografia�
�
Bàsica:�
�
Company,�Pedro;�Vergara,�Margarita;�Mondragón,�Salvador.�Dibujo�Industrial.�
Castelló�de�la�Plana:�Publicacions�de�la�Universitat�Jaume�I,�2007�
�
Félez,�Jesús;�Martínez,�Mª�Luisa.�Ingeniería�gráfica�y�diseño.�
Madrid:�Síntesis,�2008�
�
García�Almirall,�Ignasi;�Codina�Muñoz,�Xavier;�Castillo�Baliarda,�Miquel.�Tècniques�de�
representació�gràfica.�Exercicis.�
Barcelona�:�Edicions�UPC,�1999�
�
Rodríguez�de�Abajo,�F.�Javier�;�Galarraga�Astibia,�Roberto.�Normalización�del�dibujo�industrial.�
San�Sebastián�:�Donostiarra,�1993�
�
Taibo�Fernández,�Ángel.�Geometría�Descriptiva�y�sus�aplicaciones.�Tomos�I�y�II�
Madrid:�Tebar�Flores�1983�

Complementària:�
�
Asociación�Española�de�Normalización�y�Certificación.�Dibujo�técnico:�normas�básicas.�
Madrid:�AENOR,�2001�
�
Bertoline,�Gary�R.�;�Eric�N.�Wiebe.�Technical�graphics�communication.�3rd�ed.�Boston�[etc.]:�
McGraw�Hill,�cop.�2003�
�
Chevalier,�A.�Dibujo�industrial.��
2ª�ed.�México�:�UTEHA,�1992�
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Earle,�James�H.�Graphics�for�engineers:�with�AutoCAD�2002.�6th�ed.�Upper�Saddle�River:�
Pearson�Educación,�cop.�2003�
�
Gómez�González,�Sergio.�El�gran�libro�de�SolidWorks.�
Barcelona:�Marcombo,�2008�
�
Senabre� Blanes,� Carolina;� Irles� Mas,� Francisco;� Oliva� Meyer,� Miguel� Ángel;� Valero� Verdú,�
Sergio;�Ortiz�García,�Mario.�Cuaderno�de�prácticas�de�expresión�gráfica�(2a�edición)�
San�Vicente�(Alicante):�Editorial�Club�Universitario,�2010� �
�

Altres�recursos�
�
Material�audiovisual�i�informàtic�
A� la� xarxa� informàtica� de� l'escola� es� poden� obtenir� els� enunciats� dels� exercicis� de� classe,�
models� per� resoldre,� solucions,� presentacions� en� PowerPoint,� apunts,� instruccions� per�
instal�lar�SolidWorks,�plantilles,�arxius�edrawing,�horari�de�classe,�horari�de�consultes,�calendari�
i�altre�material�d’interès.�
�
Campus�digital�
Al�Campus�Digital�es�pot�obtenir�el�mateix�material�dipositat�a�la�xarxa�de�l'escola.�El�Campus�
Digital� és� també� el� canal� emprat� pel� lliurament� de� treballs,� consultes,� anuncis� (fòrum� de�
noticies)�i�publicació�de�qualificacions.�
�
Web�
A� la� web� del� departament� es� podrà� consultar� part� d’aquest� material� i� la� col�lecció� completa�
dels�exercicis�(els�de�classe�més�els�proposats�com�a�complementaris).�
�
Taller�
Opcionalment� els� estudiants� que� ho� desitgin� es� poden� inscriure� a� l’Aula� Lliure� d’Expressió�
Gràfica.�Un�taller�obert�on�resoldre�problemes�relacionats�amb�la�matèria,�dirigit�per�mentors�
o�becaris�(només�disponible�en�quadrimestre�de�primavera).��

�

�

�

�

�

�

�

*�Per�entendre�millor�la�distribució�horària�i�la�relació�de�temes�que�es�tracten�simultàniament�
en�cada�sessió�vegeu�planning�adjunt.��
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ESPECIALITAT ELECTRICITAT (Secció Electrònica Industrial)

TERCER CURS Codi curs complet: 72330 (sense escolaritat)

96013 Oficina Tècnica

91013 Legislació i Economia de l'Empresa

94013 Organització Industrial

24023 Mecànica de Fluids Aplicada

43013 Calculadores Automàtiques i programació

41033 Electrònica Industrial

43023 Instrumentació i Mesures Electròniques

45013 Servosistemes

ESPECIALITAT QUIMICA INDUSTRIAL

TERCER CURS Codi curs complet: 72340 (sense escolaritat)

96013 Oficina Tècnica

91013 Legislació i Economia de l'Empresa

94013 Organització Industrial

86023 Anàlisi Químic Industrial

13063 Química Industrial

87023 Operacions Unitàries

87033 Control i Automatismes

4.2. Pla d’Estudis 95.

El Pla d'Estudis de l'any 1995 és el que s'indica en el fulls següents. Junt a cada assignatura figura el codi. El codi de l'Escola
és 820.

En l'actual curs 1997-98 s’impartirà docència dels següents quadrimestres:

Quadrimestre de Tardor: Primer, Tercer i Cinquè Quadrimestres

Quadrimestre de Primavera: Primer, Segon, Quart i Sisè Quadrimestres

4.3. Adaptació del Pla 72 al Pla 95

La Junta d’Escola va aprovar una normativa d’adaptació del Pla 72 al Pla 95, que s’ha inclòs en el capítol 2, apartat 2.7. A més
hi ha uns quadres d’adaptacions d’assignatures concretes del Pla 72 al Pla 95, que s’indiquen a continuació, per especialitats.

Enginyer Tècnic Industrial. Especialitat en Electricitat

quadrimestre
codi Assignatures troncals ampliació

de troncals

obligatòries lliure

elecció

optatives TOTALS

1er. 15099
Fonaments de Física I

4.5
    

4.5

15100
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I

6
    

6

15101
Expressió Gràfica i DAO

6
    

6

15102
Fonaments d'Informàtica

6
    

6

15103
Materials Elèctrics i Magnètics

3
    

3

15104
Circuits i Electrometria

6
    

6

15105
Fonaments d'Electrònica Digital i Analògica

6
    

6
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quadrimestre
codi

Assignatures
troncals ampliació

de troncals

obligatòries lliure

elecció

optatives TOTALS

5è. 15128
Oficina Tècnica

6
    

6

15129
Càlcul i Construcció Màquines Elèctriques

4.5
    

4.5

15130
Sistemes Electrònics d'Adquisició de Dades i
Control 3 3

15131
Transitoris d'Accionaments Elèctrics

6 6
Optatives     

7.5 7.5
LLiure Elecció    

10.5 10.5
         

CRÈDITS TOTALS 5è. QUADRIMESTRE
10.5 9 10.5 7.5 37.5

6è. 15132
Projecte Fi de Carrera

6 16.5 22.5
Optatives     

7.5 7.5
Lliure Elecció    

7.5
         

CRÈDITS TOTALS 6è. QUADRIMESTRE
6 16.5 7.5 7.5 37.5

Enginyer Tècnic Industrial. Especialitat en Electrònica Industrial

quadrimestre
codi Assignatures troncals ampliació

de troncals

obligatòries lliure

elecció

optatives TOTALS

1er. 15166
Fonaments de Física I

4.5
    

4.5

15167
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I

6
    

6

15168
Fonaments d'Informàtica

6
    

6

15169
Introducció als Circuits Elèctrics

3 3

15170
Electrònica Digital

6
    

6

15171
Tecnologia Electrònica I

6
    

6

15172
Expressió Gràfica i DAO

6
    

6
         

CRÈDITS TOTALS 1er. QUADRIMESTRE
34.5 3 37.5

2on. 15173
Fonaments de Física II

4.5
    

4.5

15174
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II

6
    

6

15175
Estructura de la Informació

3 3

15176
Microprocessadors

6 6

15177
Teoria de Circuits

6
    

6

15178
Tecnologia Electrònica II

3
    

3

15179
Components i Circuits Electrònics Analògics

6
    

6
Lliure Elecció    

3 3
         

CRÈDITS TOTALS 2on. QUADRIMESTRE
25.5 9 3 37.5
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6è. 15199
Projecte Fi de Carrera

6 16.5 22.5

15200
Normes i Reglaments Industrials

1.5 1.5
Optatives     

7.5 7.5
Lliure Elecció    

6 6
         

CRÈDITS TOTALS 6è. QUADRIMESTRE
6 18 6 7.5 37.5

Enginyer Tècnic Industrial. Especialitat en Mecànica

quadrimestre
codi Assignatures troncals ampliació

de troncals

obligatòries lliure

elecció

optatives TOTALS

1er. 15002
Fonaments de Física I

4.5
    

4.5

15003
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria I

6
    

6

15004
Fonaments d'Informàtica

6
    

6

15005
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador
I 7.5

    
7.5

15006
Enginyeria Fluidomecànica

6 1.5
   

7.5

15007
Fonaments de Ciència de Materials

6
    

6
         

CRÈDITS TOTALS 1er. QUADRIMESTRE
36 1.5

   
37.5

2on. 15008
Fonaments de Física II

4.5
    

4.5

15009
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II

6
    

6

15010
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador
II 4.5

    
4.5

15011
Fonaments de Tecnologia Elèctrica

6
    

6

15012
Mecànica I

6
    

6

15013
Tecnologia de Materials Metàl·lics

3 3
Lliure Elecció    

7.5 7.5
         

CRÈDITS TOTALS 2on. QUADRIMESTRE
27 3 7.5 37.5

Enginyer Tècnic Industrial. Especialitat en Mecànica

quadrimestre
codi Assignatures troncals ampliació

de troncals

obligatòries lliure

elecció

optatives TOTALS

3er. 15014
Enginyeria Tèrmica

9
    

9

15015
Elasticitat i Resistència de Materials I

6
    

6

15016
Mètodes Estadístics de l'Enginyeria

6
    

6

15017
Mecànica II

3 3
Lliure Elecció    

7.5 7.5
Optatives     

6 6
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15256
Fonaments d'Informàtica

6
    

6

15257
Fonaments de Química

6
    

6

15258
Experimentació en Química I

6
    

6

15259
Expressió Gràfica i Disseny Assistit per Ordinador

6
    

6
         

CRÈDITS TOTALS 1er. QUADRIMESTRE
34.5 3 37.5

2on. 15260
Fonaments Matemàtics de l'Enginyeria II

6
    

6

15261
Fonaments de Física II

4.5
    

4.5

15262
Mètodes Estadístics de l'Enginyeria

6
    

6

15263
Experimentació en Química II

3
    

3

15264
Fisicoquímica I

3 1.5
   

4.5

15265
Química Analítica I

3 1.5
   

4.5

15266
Química Orgànica I

3
    

3

15267
Tecnologia de Materials i Metal·lúrgia

6 6
         

CRÈDITS TOTALS 2on. QUADRIMESTRE
28.5 3 6 37.5

Enginyer Tècnic Industrial. Especialitat en Química Industrial

quadrimestre
codi Assignatures troncals ampliació

de troncals

obligatòries lliure

elecció

optatives TOTALS

3er. 15268
Fisicoquímica II

3
    

3

15269
Experimentació Avançada en Química

4.5 4.5

15270
Fonaments d'Electrònica

3 3

15271
Química Analítica II

3
    

3

15272
Transport de Fluids

3 3

15273
Química Orgànica II

3
    

3
Optatives     

4.5 4.5
Lliure Elecció    

13.5 13.5
         

CRÈDITS TOTALS 3er. QUADRIMESTRE
9 10.5 13.5 4.5 37.5

4art. 15274
Enginyeria de la Reacció Química

6
    

6

15275
Economia de l'Empresa i Anàlisi Comptable

3 1,5
   

4,5

15277
Organització Industrial

3 1.5
   

4.5

15278
Operacions Bàsiques I

3 1.5
   

4.5

15279
Experimentació en Enginyeria Química I

6 1.5
   

7.5
Optatives     

4.5 4.5
Lliure Elecció    

6 6
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EXPRESSIÓ GRÀFICA I D.A.O. COD

151
Pla
95

Especialitat
ELECTRÒNICA

INDUSTRIAL

Departament
PROJECTES

Qu

Crèdits
6

Tipus
TR

Hores/setmana:
4

Teoria
3

Problemes
-

L

Responsable de la càtedra: Joan Farrerons Oller
Coordinador de l'assignatura: Pere Moreno Alcaz
.
PREREQUISITS I COREQUISITS

Cap
.
OBJECTIUS

Conèixer els sistemes de representació, normalització industrial i DAO ( Disseny Assistit per ordinador )
.
PROGRAMA 

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ:

Introducció als Sistemes Dièdric i Axonomètric. La geometria de l'espai. Operacions Dièdriques. Estu
de les superfícies de representació i Anàlisi poligràfica de formes polièdriques elementals en projecci
cilíndrica.

NORMALITZACIÓ INDUSTRIAL.:

Normes UNE-ISO. Formats i escales. Corbes cícliques i Tècniques. Elecció de vistes. Seccions i trenc
Acotació d'objectes industrials. Sistemes de rosques. Croquis de peces i conjunts. Perspectives.

DAO:

 Estació de treball. Dispositius d'E/S. Iniciar l'aplicació. Menús. Ordres bàsiques per crear entitats .
Ordres d'ajuda. Ordres de modificació d'entitats. Introducció a texts, acotació, creació de capes i ratl
Introducció a 3D. Creaci¢ de sòlids per extrussió i revolució. Operacions booleanes amb sòlids.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 BLESA; RAMÍREZ i Galindo DAO 2D. Raíz del diseño industrial. PPU o EUB
 CORBELLA BARRIOS Fundamentos de Sistema Diédrico. Dibujo Técnico 2
 CORBELLA BARRIOS Elementos de Normalización . Dibujo Técnico 3
 RODRIGUEZ DE ABAJO Dibujo Tècnico . Donostiarra
 RODRIGUEZ DE ABAJO Normalización del Dibujo Industrial Donostiarra
 RODRIGUEZ DE ABAJO Geometría Descriptiva. Vol. I Sistema diédrico Donostiarra
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EXPRESSIÓ GRÀFICA I D.A.O. CODI :
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95
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ELECTRICITAT

Departament
PROJECTES

Quadrimestre
1

Crèdits
6

Tipus
TR

Hores/setmana:
4

Teoria
3

Problemes
-

Laboratori
1

Responsable de la càtedra: Joan Farrerons Oller
Coordinador de l'assignatura: Pere Moreno Alcaz
.
PREREQUISITS I COREQUISITS

Cap
.
OBJECTIUS

Conèixer els sistemes de representació, normalització industrial i DAO ( Disseny Assistit per ordinador )
.
PROGRAMA

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ:

Introducció als Sistemes Dièdric i Axonomètric. La geometria de l'espai. Operacions
Dièdriques. Estudi de les superfícies de representació i Anàlisi poligràfica de formes
polièdriques elementals en projecció cilíndrica.

NORMALITZACIÓ INDUSTRIAL.:

Normes UNE-ISO. Formats i escales. Corbes cícliques i Tècniques. Elecció de vistes. Seccions
i trencats. Acotació d'objectes industrials. Sistemes de rosques. Croquis de peces i conjunts.
Perspectives.

DAO:

 Estació de treball. Dispositius d'E/S. Iniciar l'aplicació. Menús. Ordres bàsiques per crear
entitats . Ordres d'ajuda. Ordres de modificació d'entitats. Introducció a texts, acotació, creació
de capes i ratllat. Introducció a 3D. Creaci¢ de sòlids per extrussió i revolució. Operacions
booleanes amb sòlids.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 BLESA; RAMÍREZ i Galindo DAO 2D. Raíz del diseño industrial. PPU o EUB
 CORBELLA BARRIOS Fundamentos de Sistema Diédrico. Dibujo Técnico 2
 CORBELLA BARRIOS Elementos de Normalización . Dibujo Técnico 3
 RODRIGUEZ DE ABAJO Dibujo Tècnico . Donostiarra
 RODRIGUEZ DE ABAJO Normalización del Dibujo Industrial Donostiarra
 RODRIGUEZ DE ABAJO Geometría Descriptiva. Vol. I Sistema diédrico Donostiarra

.
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5

Teoria
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Problemes
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L

Responsable de la càtedra: Joan Farrerons Oller
Coordinador de l'assignatura: Juan Farrerons Oller
.
PREREQUISITS I COREQUISITS

Cap
.
OBJECTIUS

Coneixements del diferents sistemes de representació. Iniciació a la lectura dièdrica i a la construcció gràfic
d’imatges espacials. Operativitat gràfica en la descripció, en el control de la forma, i en la seva restitució.
Coneixements de les figures geomètriques, de llur determinació i de llurs interaccions.
.
PROGRAMA 

NORMES UNE-ISO, Formats i escales, Corves cícliques i tècniques.

REPRESENTACIÓ DE COSSOS.Elecció de vistes , Seccions i trencats.

ACOTACIÓ D'OBJECTES INDUSTRIALS.

SISTEMES DE ROSQUES, Elements normalitzats.

CROQUIS DE PECES I CONJUNTS.

PERSPECTIVES ISOMÈTRICA I CABALLERA.

ENGRANATGES CILÍNDRICS RECTES. Classes de superfícies.

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ:

Introducció als Sistemes Dièdric i Axonomètric. La geometria de l'espai. Operacions Dièdriques. Estu
de les superfícies de representació i Anàlisi poligràfica de formes polièdriques elementals en projecci
cilíndrica i de les quàdriques elementals en projecció cilíndrica.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 BLESA; RAMÍREZ i Galindo DAO 2D. Raíz del diseño industrial. PPU o EUB
 CORBELLA BARRIOS Fundamentos de Sistema Diédrico. Dibujo Técnico 2
 CORBELLA BARRIOS Elementos de Normalización . Dibujo Técnico 3
 RODRIGUEZ DE ABAJO Dibujo Tècnico . Donostiarra
 RODRIGUEZ DE ABAJO Normalización del Dibujo Industrial Donostiarra
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 RODRIGUEZ DE ABAJO Geometría Descriptiva. Vol. I Sistema diédrico Donostiarra
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Responsable de la càtedra: Joan Farrerons Oller
Coordinador de l'assignatura: Pere Moreno Alcaraz
.
PREREQUISITS I COREQUISITS

Cap
.
OBJECTIUS

Coneixements de les figures geomètriques, de llur determinació, i de llurs interaccions. Descripció i control
les superfícies geomètriques i formes compostes d’aplicació a la indústria. Valoració de les representacions
utilitzades a la indústria, mitjançant els sistemes de representació, en llurs aspectes de comunicació i de per
.
PROGRAMA 

EXPRESSIÓ GRÀFICA:

Superfícies guerxes. Intersecció entre cossos: Polièdriques elementals, quàdriques elementals i operacions
d'intersecció entre ambdues. Particularitats dels diferents mètodes d'inserseccions. Desenvolupament dels c
la macla resultant. Sistema Axonomètric: Determinació del seus elements, perspectives dimètriques i trimèt
Interseccions en persepectives axonomètriques.

DAO:

Estació de treball. Dispositius d'E/S. Iniciar l'aplicació. Menús. Ordres bàsiques d'edició . Ordres bàsiques p
dibuixar entitats. Ordres d'ajuda per al dibuix. Ordres per crear entitats complexes de dibuix. Ordres per a l
de textos. Ratllat de les entitats seccionades. Acotació. Treball amb capes. Blocs. Introducció a 3D. Creaci
per extrussió i revolució. Operacions booleanes amb sólids.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 BLESA R., RAMÍREZ J.A. DAO 2D Raíz del Diseño Industrial EUB
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTÀRIA

 RODRÍGUEZ DE ABAJO. Geometria Descriptiva RODRÍGUEZ DE ABAJO.
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Departament
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Responsable de la càtedra: Joan Farrerons Oller
Coordinador de l'assignatura: Pere Moreno Alcaz
.
PREREQUISITS I COREQUISITS

Cap
.
OBJECTIUS

Conèixer els sistemes de representació, normalització industrial i DAO ( Disseny Assistit per ordinador )
.
PROGRAMA 

SISTEMES DE REPRESENTACIÓ:

Introducció als Sistemes Dièdric i Axonomètric. La geometria de l'espai. Operacions Dièdriques. Estu
de les superfícies de representació i Anàlisi poligràfica de formes polièdriques elementals en projecci
cilíndrica.

NORMALITZACIÓ INDUSTRIAL.:

Normes UNE-ISO. Formats i escales. Corbes cícliques i Tècniques. Elecció de vistes. Seccions i trenc
Acotació d'objectes industrials. Sistemes de rosques. Croquis de peces i conjunts. Perspectives.

DAO:

 Estació de treball. Dispositius d'E/S. Iniciar l'aplicació. Menús. Ordres bàsiques per crear entitats .
Ordres d'ajuda. Ordres de modificació d'entitats. Introducció a texts, acotació, creació de capes i ratl
Introducció a 3D. Creació de sòlids per estrussió i revolució. Operacions booleanes amb sòlids.

BIBLIOGRAFIA BÀSICA

 BLESA; RAMÍREZ i Galindo DAO 2D. Raíz del diseño industrial. PPU o EUB
 CORBELLA BARRIOS Fundamentos de Sistema Diédrico. Dibujo Técnico 2
 CORBELLA BARRIOS Elementos de Normalización . Dibujo Técnico 3
 RODRIGUEZ DE ABAJO Dibujo Tècnico . Donostiarra
 RODRIGUEZ DE ABAJO Normalización del Dibujo Industrial Donostiarra
 RODRIGUEZ DE ABAJO Geometría Descriptiva. Vol. I Sistema diédrico Donostiarra

.
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1.1 Carga académica 

El curso está diseñado para 3,8 ECTS (Sistema Europeo de Transferencias de 
Créditos). Cada ECTS equivale a aproximadamente 25 horas de dedicación del 
alumno.

Por lo tanto se espera que el alumno dedique un total de 5700 minutos (95 
horas), distribuidas en 15 semanas según la siguiente tabla: 

Acumulado de tiempos (minutos) 
Sesión Casa alumno Clase 
S1 260 180
S2 200 180
S3 220 180
S4 200 180
S5 190 180
S6 240 180
S7 180 180
S8 210 180
S9 210 180
S10 220 180
S11 220 180
S12 220 180
S13 220 180
S14 210 180
S15 0 180
Totales 3000 2700

1.2 Contenidos y Objetivos 

Todos los contenidos de la asignatura están definidos a nivel Objetivos 
Específicos. 

Los Objetivos tienen asignado su nivel de competencia, además están 
agrupados por: 
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1.2.1 Objetivos para el Autoestudio 

Definen los contenidos teóricos que el alumno debe alcanzar mediante el 
estudio.

Están agrupados por tipo de contenidos. 

Se recogen en el documento ObjectiusAutoEstudi.pdf  y quedan vinculados con 
la Bibliografia (BibloAutoEstudi.pdf) a partir de los ficheros de cada Sesion 
(S1.pdf,...,S15.pdf), para que el alumno tenga la adecuada referencia de 
estudio. (Ver Apartado Sesiones y Apartado Recursos on-line) 

Este tipo de Objetivos poseen Competencias de Conocimiento y Comprensión. 

1.2.2 Objetivos para DAO (con SolidWorks) 

Son específicos para las habilidades prácticas, se alcanzan mediante ejercicios 
a realizar en clase y mediante ejercicios a realizar en casa siguiendo guias 
paso a paso. 

Materia Código Competencia Descripción 

DAO con SolidWorks OD-1 Aplicación

Aplicar las técnicas básicas de modelado: 
Croquis 2D, Operación base, Operación 
saliente, Operación cortar, Modificar, 
Visualizar sección. 

DAO con SolidWorks OD-2 Aplicación
Aplicar las técnicas básicas de 
ensamblado: Agregar, Mover y Girar. 

Documento de la Sesión Sn.pdf 

Documento ObjectiusAutoEstudi.pdf 

Documento BibloAutoEstudi.pdf 
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DAO con SolidWorks OD-3 Aplicación

Aplicar las técnicas básicas de dibujo de 
planos: Editar Formato y Plantilla, Agregar 
Vistes estándar, Agregar anotaciones, 
Imprimir. 

DAO con SolidWorks OD-4 Aplicación

Poner en práctica diversas técnicas de 
modelado de superficies y trabajar con 
modelado de algunas superficies típicas. 

Creación de los siguientes tipos de 
superficies: 
  - Primitivas, creadas mediante la 
especificación de valores. 
  - Por desplazamiento, creadas mediante 
el desplazamiento de alambres por el 
espacio (revolución, extrusión y barrido). 
  - De recubrimiento, que cubren modelos 
alámbricos. 
  - Derivadas, generadas a partir de 
superficies existentes (regladas) 

DAO con SolidWorks OD-5 Aplicación

Realizar operaciones de edición de 
superficies: 
- Unión 
- Recorte 
- Extensión 
- Coser superficie 

DAO con SolidWorks OD-6 Aplicación
Concepto de superficie biparametrizada y 
de líneas isoparamétricas. 

1.2.3 Objetivos de Conocimiento Combinado 

Requieren la aplicación de los conocimientos teóricos y las habilidades 
prácticas.

Materia Código Competencia Descripción 
Conocimiento 
combinado OG-1 Aplicación

Resolver los croquis acotados de dibujos 
axonométricos sin acotar 

Conocimiento 
combinado OG-2 Aplicación

Resolver un croquis aplicando cortes en 
las vistas obtenidas. 

Conocimiento 
combinado OG-3 Comprensión 

Interpretar  y reconocer errores en 
acotaciones sobre diédrico 

Conocimiento 
combinado OG-4 Comprensión 

Interpretar y ejecutar proyecciones 
diédricas 

Conocimiento 
combinado OG-5 Aplicación

Aplicar e Interpretar los diferentes modos 
de proyección diédrica 

Conocimiento 
combinado OG-6 Aplicación

Resolver con DAO la representación en 
3D de piezas en diédrico acotado 

Conocimiento 
combinado OG-7 Aplicación

Resolver con DAO la representación en 
3D de piezas en axonométrico acotado 

Conocimiento 
combinado OG-8 Aplicación

Resolver con DAO los planos acotados de 
dibujos axonométricos acotados 
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Conocimiento 
combinado OG-9 Síntesis

Resolver con DAO una idea o proyecto 
propio. 

Conocimiento 
combinado OG-10 Aplicación

Aplicar los conceptos de corte en una 
pieza dibujada mediante DAO. 

Conocimiento 
combinado OG-11 Aplicación

Obtener el modelo 3D a partir de Vistes 
con cortes mediante DAO. 

Conocimiento 
combinado OG-12 Aplicación

Obtener el plano de fabricación de una 
pieza con las vistas de corte necesarias 
para su representación correcta mediante 
DAO. 

Conocimiento 
combinado OG-13 Aplicación

Realizar los planos de una idea o 
proyecto propio. 

Conocimiento 
combinado OG-14 Evaluación 

Emitir un juicio crítico basado en criterios 
internos o externos  

1.2.4 Objetivos Transversales 

Materia Código Competencia Descripción 
Competencia 
transversal OT-1 Aplicación Técnica de trabajo en grupo 

1.3 Formación de grupos 

La planificación está realizada para utilizar dos tipos de grupos de alumnos, el 
Grupo Base y el Grupo de Proyecto. 

1.3.1 Grupo Base 

Puede ser creado por el profesor, sin opinión de los alumnos, se supone que es 
de 3 integrantes, A, B, C. 

El hecho de que sean 3 y estén denominados como A, B o C es porque en el 
plan se les asignan trabajos rotativos y específicos para cada uno. 

En general este grupo trabaja en clase, como grupo, por lo tanto no es 
necesario que tengan afinidades como coincidencia de horarios fuera de clase. 

Este grupo cada semana recibe el encargo de estudiar unos temas (diferente 
encargo para cada integrante) para ser explicados en clase en el entorno de 
grupo. El hecho de que un alumno reciba el encargo de explicar un tema, no 
quiere decir que no deba estudiar los temas propuestos a los otros estudiantes, 
de hecho puede que necesite comprenderlos para poder explicar su parte. 
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1.3.2 Grupo de Proyecto 

Este grupo se recomienda que sea formado por los propios alumnos, debido a 
que podrán garantizar la coincidencia de horarios para trabajos en grupo fuera 
de clase. 

También podrían agruparse por intereres temáticos. 

El tamaño de grupo en principio es de 3 miembros, pero en este caso no es tan 
importante pudiendo decidirse el número en función de la cantidad de trabajo 
que implique un proyecto o de las necesidades horarias de los alumnos. 

1.4 Elementos del curso 

La asignatura se compone de 4 elementos base: 

- Clases de teoría (Autoaprendizaje y Expositivas) 

- Ejercicios de croquización 

- Ejercicios de DAO del Tutorial de SolidWorks, para resolver en casa. 

- Ejercicios de DAO para resolver en clase. 

- Proyecto 

- Carpeta del Estudiante 

1.4.1 Autoestudio de los contenidos teóricos 

Esta técnica se utiliza para el estudio de la Normativa. 

Se trata de la técnica del puzzle utilizada en formación cooperativa. 

Se utiliza la estructura de Grupo Base donde cada integrante está identificado 
por una letra. 

Este grupo, cada semana, recibe el encargo de estudiar unos temas (diferente 
encargo para cada integrante) para ser explicados en clase en el entorno de 
grupo. El hecho de que un alumno reciba el encargo de explicar un tema, no 
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quiere decir que no deba estudiar los temas propuestos a los otros estudiantes, 
de hecho puede que necesite comprenderlos para poder explicar su parte. 

Los alumnos deben estudiar y realizar un resumen de la materia estudiada, 
dicho resumen, fotocopiado, debe ser entregado a resto de integrantes del 
grupo, de tal forma que todos los integrantes tendrán un resumen de todos los 
temas estudiados a lo largo del curso. Estos resúmenes estarán recogidos en 
la Carpeta del Estudiante. Cada resumen en la cabecera de la primera página 
debe indicar: Tiempo Asignado - Tiempo Empleado = (+/-) Diferencia, estos 
valores, recogidos por el profesor, permiten ajustar el sistema. 

Si un estudiante tiene dificultades para entender o localizar información, no 
debe perder tiempo, debe dejar este punto para que lo explique el profesor. 

En la correspondiente sesión presencial, el grupo se reune y cada integrante 
explica los contenidos que tiene adjudicados, durante esta sesión el grupo 
debe generar dos preguntas para el profesor. 

El profesor recoge las preguntas de todos los grupos y realiza la exposición 
ordenada que las resuelve. Terminada esta exposición se abre turno abierto de 
preguntas por si quedan elementos sin comprender. 

Finalizada la fase de preguntas se realizará una evaluación corregida por otro 
alumno de la clase. 

1.4.2 Clases expositivas 

Este tipo de clases se utilizan para impartir los contenidos teóricos de 
Geometría del espacio y Superficies. 

Para mejorar la calidad de las exposiones se utilizan diapositivas con gráficos y 
se resuelven pequeños ejemplos en 3 Dimensiones con el programa 
SolidWorks.

Constan de 4 partes: 

- Evaluación corregida en grupo de los contenidos impartidos en la sesión 
anterior.

- Una exposición de 20 minutos. 

- Un ejercicio, a realizar por cada alumno con SolidWorks, similar a los 
ejemplos resueltos por el profesor. 

- Otra exposición de 20 minutos. 
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1.4.3 Ejercicios de croquización 

Este tipo de tarea requiere un proceso individual, sin embargo si considero de 
gran utilidad que se realice una corrección en grupo y guiada, permitiendo la 
entrega de los ejercicios una vez corregidos individualmente y en grupo. 

1.4.4 Ejercicios de DAO 

El trabajo en grupo puede ser muy enriquecedor pero en ningún caso 
sustitutivo del individual. Una buena alternativa podría ser combinar las dos 
opciones, pero sin utilizar la técnica del puzzle que no sería adecuada. 

En este caso se propone la resolución en grupo de un ejercicio y la resolución 
individual en otro, para cada sesión. 

La técnica de trabajo en grupo consistiría en cada día un alumno diferente del 
grupo utiliza un único ordenador mientras todos discuten y aportan técnicas de 
resolución.

Físicamente, los ejercicios constan de: 

- Código de referencia. 

- Enunciado en formato pdf. 

- Soluciones en formatos SolidWorks. 

- Guía para la solución (Sobre todo en ejercicios inicíaticos, posteriormente los 
ficheros SolidWorks pueden usarse como guía para la solución) 

Se proponen 4 tipos de ejercicios: 

1.4.4.1 Modelado en 3D partiendo de planos en diédrico acotado 

Permite practicar las técnicas de modelado y la interpretación de vistas y 
acotaciones diédricas. 

1.4.4.2 Modelado en 3D y planos partiendo de axonométrico 

Permite practicar las técnicas de modelado, y las normas de representación y 
acotación en planos. Permite practicar la interpretación de dibujos 
axonométricos.
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1.4.4.3 Ejercicios de geometría en el espacio 

Permiten aplicar la teoría para la resolución de problemas complejos de 
modelado. 

Mejoran capacidad de visión espacial del alumno. 

1.4.4.4 Ejercicios de superficies  

Permiten aplicar la teoría para la resolución de problemas complejos de 
modelado. 

Mejoran capacidad de visión espacial del alumno. 

1.4.5 Proyecto 

La técnica de trabajo en grupo se debe basar en las clásicas para la ejecución 
de proyectos, reuniones,  documentación, planificación, ejecución, integración y 
defensa.

1.4.6 Carpeta del Estudiante 

Está compuesta por los trabajos a realizar por los alumnos (Los Entregables). 

Los entregables son de dos tipos, en formato papel y en formato electrónico. 

Todos los trabajos en formato electrónico serán recogidos por el profesor y 
puestos a disposición del alumno (Ver Recursos on-line). 

Los entregables en papel serán devueltos al alumno una vez revisados. 

Es responsabilidad del alumno mantener su Carpeta al día, esta contendrá los 
entregables en papel y un CD-ROM con los entregables electrónicos. 

1.5 Rúbricas 

Son las descripciones de los critérios de evaluación. 
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1.5.1 R0, Resumes 

Son entregables en papel que el profesor, una vez evaluados, devuelve al 
alumno para fomen parte de su Carpeta. 

Deben de servir de recordatorio de la materia a los alumnos, no deben sustituir 
a los libros originales. También sirven como guía en la exposición a los 
compañeros.

Se evalua el hecho de que se entreguen y de que su confección implique un 
trabajo de estudio adecuado. 

Deben indicar el tiempo empleado en el estudio de la forma " Tiempo Asignado 
- Tiempo Empleado = (+/-) Diferencia ". 

Se preve la presentación de 7 resumenes en total, por los que se pueden 
obtener 2 puntos según la siguiente formula: 

Número de Resumenes válidos x (2/7) 

1.5.2 R0-1, Pruebas de Autoestudio 

Son entregables en papel que el profesor, una vez evaluados, devuelve al 
alumno para fomen parte de su Carpeta. 

Cada prueba podría consistir en unas 3 preguntas, siendo necesario contestar 
2 correctamente para que la prueba se considere superada. En cualquier caso 
el resultado debe ser Superada o No superada. 

Se evalua el hecho de que se entreguen con resultado Superada. 

Se preve la realización de 10 pruebas en total, por los que se pueden obtener 2 
puntos según la siguiente formula: 

Número de Pruebas Superadas x (2/10) 

1.5.3 R0-2, Tutorial DAO 

Son los ejercicios a realizar en casa con el Tutorial en Línea de SolidWorks. 

Se evalua el hecho de que se entreguen sin evidencias de no haber sido 
resultos por el alumno. 
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Se preve la realización de 10 entregas en total, por los que se pueden obtener 
2 puntos según la siguiente formula: 

Número de Tutoriales x (2/10) 

1.5.4 R1, Corrección de croquis 

Sirve para poner nota al alumno por la entrega del Libro de Croquis. (Recordar 
que el alumno debe entregar los croquis corregidos, conforme a las soluciones 
entregadas en clase) 

Se evaluan tanto el número de croquis resueltos, la limpieza del trabajo, así 
como que estos estén bien corregidos, con las marcas de corrección 
claramente distinguibles del trabajo original (se recomienda boligrafo de color). 

El número total de croquis a entregar es de 20, en función del número de 
croquis válidos: 

Menos de 6 croquis válidos 0 puntos 

Entre 6 y 15 croquis válidos 1 puntos 

Más de 15 croquis válidos 2 puntos 

1.5.5 R2, Ejercicios Modelos 

Para puntuar entrega del trabajo realizado en clase en ejercicios de modelado 
3D.

El ejercicio no ha sido entregado o existen evidencias de que no 
ha sido resuelto en clase por el alumno o está resuelto en 
menos de un 20 %. 

0 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en menos de un 70 % o le 
falta implementar alguna función de DAO básica para el objetivo 
del aprendizaje. 

1 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en más de un 70 % y se han 
implementado todas las funciones básicas objetivo del 
aprendizaje. 

2 puntos 
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1.5.6 R3, Ejercicios Planos 

Para puntuar entrega del trabajo realizado en clase en ejercicios de modelado 
3D + creación de planos. 

El ejercicio no ha sido entregado o existen evidencias de que no 
ha sido resuelto en clase por el alumno o está resuelto en 
menos de un 20 %. 

0 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en menos de un 70 % o le 
falta implementar alguna función de DAO básica para el objetivo 
del aprendizaje. 

1 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en más de un 70 % y se han 
implementado todas las funciones básicas objetivo del 
aprendizaje. 

2 puntos 

1.5.7 R4, Ejercicios Geometría 

Para puntuar entrega del trabajo realizado en clase en ejercicios de geometría. 

El ejercicio no ha sido entregado o existen evidencias de que no 
ha sido resuelto en clase por el alumno o está resuelto en 
menos de un 20 %. 

0 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en menos de un 70 % o le 
falta implementar alguna función de DAO básica para el objetivo 
del aprendizaje. 

1 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en más de un 70 % y se han 
implementado todas las funciones básicas objetivo del 
aprendizaje. 

2 puntos 
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1.5.8 R5, Ejercicios Superficies 

Para puntuar entrega del trabajo realizado en clase en ejercicios de superficies. 

El ejercicio no ha sido entregado o existen evidencias de que no 
ha sido resuelto en clase por el alumno o está resuelto en 
menos de un 20 %. 

0 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en menos de un 70 % o le 
falta implementar alguna función de DAO básica para el objetivo 
del aprendizaje. 

1 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en más de un 70 % y se han 
implementado todas las funciones básicas objetivo del 
aprendizaje. 

2 puntos 

1.5.9 R6, Evaluación Planos 

Para puntuar prueba de evaluación de DAO con enunciado en axonométrico, 
modelado en 3D y confección de planos. 

Valores entre 0 y 9. 

Al inicio de la prueba se proveera a los alumnos una tabla específica para cada 
ejercicio de evaluación, la siguiente tabla se muestra a modo ejemplo. 

Primer examen parcial laboratorio EGDAO 05-06-1C, Mécanicos M1, Prof. Brigos 
Errores 

  Modelo 3D Planos 
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is
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 C
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n
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 c
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Pr
im
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o

A
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s 

Vi
rt

ua
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s

Fa
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 S
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 V
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ta

Li
m

pi
ez

a

Nota 
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  El color identifica "Conceptos" de error que descuentan sobre 10   
  Entre parentesis el máximo valor que puede tomar el "Concepto"   
                                  

1.5.10 R7, Evaluación Geometría 

Para puntuar prueba de evaluación de DAO de Geometría y Superficies.

Valores entre 0 y 9.  

Al inicio de la prueba se proveera a los alumnos una tabla específica para cada 
ejercicio de evaluación, la siguiente tabla se muestra a modo ejemplo. 

Segundo examen parcial laboratorio EGDAO 05-06-1C, Mécanicos M1, Prof. Brigos 
Errores 

    

Alumno 

A
ris

ta
 O

A
 (1

)

A
ris

ta
 A

B
 (1

)

Pl
an

o 
O

A
B

C
 (1

)

A
ris
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s 

O
C

,B
C

 (2
)

Pl
an

o 
O

C
D

 (1
)

Pl
an

o 
B

C
D

E 
(3

)

Pl
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o 
A

B
EF

 (1
)

A
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s 

O
D

,C
D

,D
E,

B
E 

(2
)

A
ris

ta
 A

F 
(4

)

In
de

fin
id

os
 (2

)

Pr
es

en
ta

ci
ón

 (2
)

Nota 
        
               
               
  El color identifica "Conceptos" de error que descuentan sobre 10 

Entre parentesis el máximo VALOR que puede tomar el 
"Concepto" 

  Cada VALOR descuenta 0,5 puntos         

1.5.11 R8, Defensa proyecto, evaluación profesor 

Para puntuar la defensa del proyecto. 

Valores entre 0 y 9. 
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Criterio % Alto Medio Bajo 

PRESENTACIÓN 100 10-8 7-4 3-0 

Equilibrio de las 
presentaciones

de los miembros 
del grupo 

10 SI Parcial NO 

Claridad 10 SI Parcial NO 

Profundidad 10 SI Parcial NO 

Concisión 10 SI Parcial NO 

Soporte gráfico 10 SI Parcial NO 

Respuesta a las 
preguntas

50 SI Parcial NO 

1.5.12 R9, Defensa proyecto, evaluación alumnos 

Para puntuar la defensa del proyecto. 

Valores entre 0 y 9. 

Criterio % Alto Medio Bajo 

PRESENTACIÓN 100 10 7-4 3-0 

Equilibrio de las 
presentaciones

de los miembros 
del grupo 

10 SI Parcial NO 

Claridad 10 SI Parcial NO 

Profundidad 10 SI Parcial NO 

Concisión 10 SI Parcial NO 

Soporte gráfico 10 SI Parcial NO 
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Respuesta a las 
preguntas

50 SI Parcial NO 

TOTAL NOTA     

EP-151: Formulario evaluación defensa 

GRUPO:

ALUMNOS: 

EVALUADOR: 

Criterio % Alto Medio Bajo 

PRESENTACIÓN 100 10 5 0 

SI Parcial NO 

Equilibrio de las 
presentaciones

de los miembros 
del grupo 

10    

Claridad 10    

Profundidad 10    

Concisión 10    

Soporte gráfico 10    

Respuesta a las 
preguntas

50    

TOTAL NOTA     
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1.5.13 R10, Evaluación Proyecto 

Para evaluación de los contenidos del Proyecto. 

Valores entre 0 y 10. 

Criterio % Alto Medio Bajo 

 100 10-8 7-4 3-0 

MEMORIA     

Formal 10 Índice 

Tipografia

Sangrias 

...

Alguno de los 
aspectos no ha 
sido descrito o 
está incompleto 

Dos o más 
de los 
aspectos no 
se han 
desarrollado
correctament
e

Conceptual 10 Contenidos: 
Funcionalidad

Tabla de 
símbolos

Normativa

...

Alguno de los 
aspectos no ha 
sido descrito o 
está incompleto 

Dos o más 
de los 
aspectos no 
se han 
desarrollado
correctament
e

PLANOS 80

Vistas necesarias 15 SI  NO 

Cortes y 
secciones

15 C. único 

S. girada o 
desplazada 

½ vista 

½ corte 

Corte
escalonado o

girado

Simetrias 10 2 1 0 

Complejidad en la 

Interpretación de 
las superficies 

10 Paralelas a 
planos de 
proyección. 

Perpendicular al 
plano de 
proyección. 

Oblicuos 
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Tramos rectos o 
curvos

Tramos curvos 
aislados 

T. rectos y 
curvos tangentes 

Una intersección 
de tramos 
curvos

T. rectos y 
curvos
secantes

Varias
interseccione
s

Normalizada 15 SI Parcial No  

Acotación 15 SI Alguno de los 
aspectos no ha 
sido descrito o 
está incompleto 

Dos o más 
de los 
aspectos no 
se han 
desarrollado
correctament
e

1.6 Evaluación 

Criterio de base: 

Entregables (R0, R0-1, R0-2, R1, R2, R3, R4, R5) => 40%

Evaluación Planos (R6) => 20%  

Evaluación Geometría (R7) => 20%  

Proyecto (R8, R9, R10) => 20% 

Proporción Entregables: 

R1 => 20%

R2 + R3 + R4 + R5 => 30 % 

R0, R0-1 =>30% 

R0-2 => 20% 
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Proporción Proyecto: 

R8 => 10% 

R9 => 10% 

R10 => 80% 

1.7 Sesiones 

Los siguientes documentos contienen la planificación de cada sesión. Además 
incluyen la tabla de Objetivos para el  Autoestudio con su Bibliografía, así como 
la asignación a los integrantes del grupo base. 

Descripción Fichero 

Presentación S1.pdf 

Vistas S2.pdf 

Acotación I S3.pdf 

Cortes y Secciones S4.pdf 

Roscas S5.pdf 

Acotación II S6.pdf 

Evaluación DAO I S7.pdf 

Elementos Normalizados S8.pdf 

Geometría del Espacio S9.pdf 

Métrica y Sintesis S10.pdf 

Superficies I S11.pdf 

Superficies II S12.pdf 

Proyecto S13.pdf 

Evaluación DAO II S14.pdf 

Defensa S15.pdf 
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1.8 Recursos on-line 

Se prevee un espacio FTP accesible con el link: 

ftp://dao_comun:12345678@pc09.upc.es

En este espacio se pueden encontrar las siguientes carpetas: 

1.8.1 Planificacio 

Contiene:

- Este documento MemoriaEGDAO.pdf

- ObjectiusAutoEstudi.pdf 

- BiblioAutoEstudi.pdf 

- Las planificaciónes por sesión S1.pdf,..., S15.pdf 

- El Subdirectorio Apunts con todos los apuntes referenciados en la Bibliografia. 
Son apuntes generales que pueden estar complementados o sustituidos por un 
profesor en particular. (Ver Directorio Professors) 

- Un subdirectorio RecursosSesio con un listado de las sesiones con los 
materiales y enunciados de soporte para la clase. Son materiales generales 
que pueden estar complementados o sustituidos por un profesor en particular. 
(Ver Directorio Profesores) 

1.8.2 Professors 

Aparece un listado de Subdirectorios, uno por profesor. 

Cada profesor mantiene las notas de sus alumnos así como sus aportaciones 
particulares, a parte de las generales contenidas en el directorio Planificacion. 

1.8.3 RecursosSolidWorks 

Contiene un fichero que describe como obtener una copia legal del programa, 
para uso académico. 

Contiene manuales en Inglés y Castellano. 
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1.9 Control de calidad 

Se proveen dos sistemas: 

- Recogida de tiempos de autoestudio 

- Una encuesta de la asignatura a realizar en la sesión 13, con los siguientes 
criterios:

Criterio Bien (2 puntos) Regular (1 
punto)

Mal (0 puntos) 

Contenido Se han rellenado 
todos los campos 
de la plantilla. 

Alguno de los 
campos de la 
plantilla no se han 
rellenado.

Dos o más 
campos de la 
plantilla están 
vacíos.

Descripción de 
las actividades y 
entregables

Las actividades y 
los entregables 
están muy bien 
descritas. Se usa 
un lenguaje claro 
y adecuado al 
nivel de los 
estudiantes. Si yo 
tuviese que hacer 
esas actividades, 
creo que no 
tendría dudas 
sobre lo que 
tengo que hacer. 

La descripción de 
alguna de las 
actividades o 
entregables es 
algo confusa. 
Creo que debería 
mejorarse la 
explicación. 

Varias de las 
actividades (o 
entregables)
resultan
confusas, y se 
usa un lenguaje 
poco apropiado 
para el nivel del 
alumno. So 
tuviese que hacer 
esas actividades, 
tendría
numerosas dudas 
sobre lo que debo 
hacer
exactamente.

Estimación del 
tiempo

La estimación del 
tiempo de las 
actividades es 
apropiada. Creo 
que no puede 
dedicarse ni 
mucho tiempo 
más ni mucho 
tiempo menos a 
realizar las 
actividades 
descritas.

Tengo dudas 
sobre alguna de 
las estimaciones. 
Creo que es 
posible que 
algunos alumnos 
requieran un 
tiempo
significativamente 
distinto al 
previsto.

En general, las 
estimaciones de 
tiempo de 
dedicación me 
parecen poco 
realistas. Creo 
que no se van a 
corresponder con 
la realidad. 
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Adecuación de 
las actividades y 
entregables a 
los objetivos 
formativos 

Creo que las 
actividades y 
entregables
previstos son 
adecuados para 
alcanzar los 
objetivos
formativos
previstos.

El plan me parece 
bien en general, 
pero creo que 
alguno de los 
objetivos no se 
aborda de forma 
adecuada con 
estas actividades. 

No veo clara la 
correspondencia
entre los objetivos 
que se persiguen 
y el plan de 
actividades 
previsto.

Distribución de 
las actividades 

Las actividades 
que se realizan 
en clase son las 
que más pueden 
beneficiarse de la 
presencia del 
profesor y de 
otros
compañeros. Por 
otra parte, las 
actividades 
previstas para 
fuera de clase 
pueden hacerse 
sin problema de 
forma individual 
(o en pequeños 
grupos sin el 
profesor, si se ha 
previsto así), 

Tengo dudas 
sobre algún caso 
en que creo que 
sería mejor hacer 
en clase una 
actividad prevista 
para fuera de 
clase, o 
viceversa.

No me gusta la 
forma en que se 
han distribuido las 
actividades. Creo 
que varias de las 
actividades 
propuestas para 
fuera de clase 
deberían hacerse 
en clase y 
viceversa.



ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL.  Especialitat en  ELECTRICITAT

Assignatura: EXPRESIÓN GRÁFICA  Y DISEÑO ASSITIDO POR 
ORDENADOR II 

Sigles:      
Codi:      

Tipus: Crèdits totals: 6,0 Hores/setmana totals: 4,0
Troncal Crèdits presencials Teoria: ---- Hores/setmana presencials Teoria: ---- 

Crèdits presencials Problemes: ---- Hores/setmana presencials Problemes: ---- 
Quadrimestre: ---- Crèdits presencials Laboratori: 4,50 Hores/setmana presencials Laboratori: 3,0 

Crèdits no presencials: 1,50 Hores/setmana no presencials: 1,0 
Àrees de coneixement (BOE): Expresión Gráfica en la Ingeniería. Ingeniería Mecánica  
Descriptors (BOE): Técnicas de representación. Concepción espacial. Normalización. Fundamentos 

de diseño industrial. Aplicaciones asistidas por ordenador 
Coordinador: A determinar 
Professors: A determinar 
Prerequisits: ------- ------- 
Corequisits: ------- ------- 
Objectius: Aprendre a utilitzar programes de dibuix per ordinador i eines destinades a la confecció 

de documentació electrònica per a projectes, comprenent els models i els principis en que 
es fonamenten. 

Programa:
1. MODELAT GRÀFIC PER ORDINADOR 
1.1. INFORMACIÓ GEOMÈTRICA EN ELS FITXERS GRÀFICS (3 hores) 
1.2. LLIBRERIES GRÀFIQUES (3 hores) 
1.3. ESTRATÈGIES DE CONSTRUCCIÓ GEOMÈTRICA (6 hores)  
1.4 TÈCNIQUES DE MODELAT DE SUPERFÍCIES (9 hores) 

2. REPRESENTACIÓ NORMALITZADA A PARTIR DE MODELS D'ORDINADOR (6 hores) 

3. TÈCNIQUES DE REPRESENTACIÓ DE MODELS. 
3.1. VISUALITZACIÓ REALISTA. MATERIALS (6 hores) 
3.2. SIMULACIÓ DEL MOVIMENT (6 hores) 
3.3. INTERACCIÓ (6 hores) 
3.4. MODELS TRIDIMENSIONALS I PROTOTIPATGE (conferència) 
Pràctiques de Laboratori:
MODELAT 3D (3 hores) 
CROQUITZAT 3D. PIPPING. LLIBRERIES GRÀFIQUES (3 hores) 
MODELAT 3D (6 hores) 
MODELAT 3D DE SUPERFÍCIES (9 hores) 
REPRESENTACIÓ NORMALITZADA A PARTIR DE MODELS D'ORDINADOR (6 hores) 
VISUALITZACIÓ REALISTA. MATERIALS (6 hores) 
SIMULACIÓ DEL MOVIMENT (6 hores) 
INTERACCIÓ (6 hores) 
Activitats No Presencials:
Realització d'una presentació electrònica d'una documentació tècnica. 
Bibliografia Bàsica: 

Bibliografia Complementària: 

Sistema d’avaluació: 
Controls de seguiment:  Primer: 5 % Segon: 10 % Prova final: 40 % 
No presencialitat: 15 % Pràctiques: 30 % Altra: ---- 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA
ENGINYER TÈCNIC INDUSTRIAL. Especialitat en E,EI,M,QI

Sigles: 29707
Codi: 29707Assignatura: Ampliació de DAO
Versió: 2007

Tipus: Crèdits totals: 6 Hores/setmana totals: 4
Crèdits presencials Teoria: 0 Hores/setmana presencials Teoria: 0ALE
Crèdits presencials Problemes: 0 Hores/setmana presencials Problemes: 0
Crèdits presencials Laboratori: 4,5 Hores/setmana presencials Laboratori: 3Quadrimestre: Crèdits no presencials: 1,5 Hores/setmana no presencials: 1

Àrees de coneixement (BOE):
Descriptors (BOE):
Coordinador: Jordi Torner
Prerequisits:
Corequisits:
Objectius: Proporcionar una eina pel dibuix assistit per ordinador que resolgui els problemes 

de representació en 2D segons una mètrica real.
Programa de laboratori:
Tema 1: Introducció.
Tema 2: Funcions avançades de DAO.
Tema 3: Escriptura de textos.
Tema 4: Ratllat d’entitats seccionades.
Tema 5: Acotació.
Tema 6: Funcions avançades de visualització.
Tema 7: Treball amb capes.
Tema 8: Blocs.
Tema 9: Impressió de plànols.
Pràctiques de Laboratori:

Activitats No Presencials:

Bibliografia Bàsica:
1. AutoCad avanzado versió 14 o 2000
Bibliografia Complementària:

Sistema d’avaluació:
Controls de seguiment: Primer: % Segon: % Prova final: %
No presencialitat: % Pràctiques: % Altra: %



Asignatura: EXPRESIÓN GRÁFICA 
Siglas: EG 
Código:  
Versión: 2009 

Tipo: Troncal Créditos totales ECTS: 6 Horas/semana totales: 8
Idioma: Cat/Cas Créditos presenciales Teoría: 0,5 Horas/semana presenciales Teoría: 1
Horas/crédito: 25 Créditos presenciales Problemas: 1,5 Horas/semana presenciales Problemas: 2

Créditos presenciales Laboratorio: Horas/semana presenciales Laboratorio: 
Cuatrimestre: Tardor Créditos presenciales actividades dirigidas: 0,7 Horas presenciales actividades dirigidas: 1
Nivel: Grado Créditos aprendizaje autónomo: 3,3 Horas  aprendizaje autónomo: 4

Descriptores 
(BOE): 

Técnicas de representación. Concepción espacial. Normalización. Fundamentos del diseño industrial. 
Aplicaciones asistidas por ordenador. 

Coordinador: Miguel Brigos, Oscar Farrerons 
Profesores: 
Prerrequisitos: Bachiller científico – técnico 
Correquisitos: 
Competencias 
generales: 

Potenciar la concepción espacial. Profundizar en el conocimiento de las formas. Presentar y practicar la 
normativa de las técnicas de representación gráfica más usuales en la ingeniería. 

Competencias 
específicas de cada 
tramo: 

Tramo 1.- Al finalizar el tramo el estudiante será capaz de interpretar planos normalizados de piezas y 
realizar los modelos en 3D de las mismas. 
Tramo 2.- Al finalizar el tramo el estudiante será capaz de generar planos normalizados partiendo de 
piezas en 3D. 
Tramo 3.- Al finalizar el tramo el estudiante será capaz de generar planos normalizados de conjunto y de 
despiece partiendo de las piezas en 3D. 
Tramo 4.- Al finalizar el tramo el estudiante será capaz de trabajar en grupo para realizar los planos de un 
proyecto de ingeniería. Para ello será capaz de calcular, diseñar, planificar el trabajo en grupo, presentar 
memoria y planos así como defenderlo mediante técnicas multimedia. 
Tramo 5.- Al finalizar el tramo el estudiante será capaz de resolver problemas mediante geometría del 
espacio aplicada a las técnicas DAO. 
Tramo 6.- Al finalizar el tramo el estudiante será capaz de reconocer y realizar formas geométricas 
básicas mediante técnicas de generación de superficies mediante DAO. 

Competencias 
transversales: 

En su paso por la asignatura el estudiante aprenderá: Trabajo Autónomo. Comunicación oral y escrita. Trabajo 
en equipo. 

Programa de Teoría:
Tema 1: Introducción a los sistemas de representación. 
Tema 2: Normativa sobre Formatos, Vistas y Líneas. 
Tema 3: Normativa sobre Acotación de dibujos industriales. 
Tema 4: Normativa sobre Cortes y Secciones. 
Tema 5: Normativa sobre Elementos Roscados. 
Tema 6: Normativa sobre Conicidad, Acabados Superficiales, Tolerancias Dimensionales y Tolerancias Geométricas. 
Tema 7: Elementos normalizados para uso en ingeniería. 
Tema 8: Geometría del espacio. Puntos, Rectas y Planos. 
Tema 9: Geometría del espacio. Métrica y Síntesis. 
Tema 10: Geometría de Superficies. 

Prácticas de Laboratorio:

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA 

GRADO INGENIERÍA

Ficha de descripción de asignatura

1. Resolver con DAO la representación en 3D de piezas en diédrico acotado. 
2. Resolver con DAO la representación en 3D de piezas en axonométrico acotado 
3. Resolver con DAO los planos acotados de dibujos axonométricos acotados 
4. Aplicar los conceptos de corte y acotación en una pieza dibujada mediante DAO. 
5. Obtener el plano de fabricación de una pieza con las vistas de corte necesarias para su representación correcta mediante 

DAO. 
6. Realización de planos de conjunto, despieces y animaciones. 
7. Realizar los planos de una idea o proyecto. 

Actividades Dirigidas:
1. Planificación de las actividades en el Proyecto. 
2. Realizar recesión y documentación sobre los ejercicios realizados. 
3. Buscar soluciones a las dudas en los ejercicios pendientes. 
4. Recopilar la información recibida del tema de teoría. 

Carga semanal del estudiante en horas: 
Tipo actividad / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Teoría 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1 1       12 
Prácticas                     0
Problemas 2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 2 2       24 
Actividad dirigida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1   18 
Trabajo individual 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4   58 
Trabajo en grupo  1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4   26 
Pruebas y exámenes     3     3     3     3 12 
Otras actividades                     0

TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 0 3 150 

Metodología docente: La asignatura utiliza la metodología expositiva en un 20%, el trabajo individual en un 40%, el trabajo en 
grupos en un 20% y el aprendizaje basado en proyectos en un 20%.
Bibliografía Básica: 

1. Normas UNE sobre dibujo técnico. 4ª ed. Madrid: AENOR, 1997. ISBN 84-8143-052-8.
2. Cándido Preciado, Francisco; Moral, Francisco Jesús. Normalización del dibujo técnico. San Sebastián: Donostiarra, 

2004. ISBN 84-7063-309-0. 
Bibliografía Complementaria: 

1. Auria Apilluelo, José M.; Ibáñez Carabantes, Pedro; Ubieto Artur, Pedro. Dibujo industrial: conjuntos y despieces. 2ª ed. 
Madrid: Paraninfo, 2005. ISBN 84-9732-390-4. 

Criterio de evaluación: 
Controles parciales:   Ejercicios/problemas: 40% Último control:  
No presencial: 40% Prácticas:   Proyecto: 20% 
Métodos de evaluación: Evaluación continuada del trabajo del estudiante. 
Se evalúa el estudio y trabajo autónomo del estudiante así como en grupo, tanto presencial como no presencial, aplicado a todas las 
actividades formativas. 
• Evaluación individual en cada sesión del aprendizaje autónomo de contenidos teóricos. 28% 
• Evaluación individual por cada ejercicio autónomo. 12% 
• Evaluación individual de las habilidades adquiridas en los casos prácticos. 40% 
• Evaluación grupo del Proyecto (incluye “Comunicación oral y escrita” y “Trabajo en Equipo”). 20% 
El peso específico en la nota final de las competencias transversales es de un 5% cada una. 
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1 Planificación Expresión Gráfica en 
la Ingeniería (EG).
1er curso EUETIB 

Coordinación:

Miguel Brigos 

Autores:

Alpiste, Francesc 

Brigos, Miguel 

Codina, Enric 

Farrerons, Oscar 

Gómez, Sergio 

Torner, Jordi 

Valverde, José 
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1.1 Carga académica 

El curso son 6 créditos ECTS lo que equivale a 150 horas de trabajo. 

Esta carga se distribuye a los largo de 20 semanas según el siguiente cuadro: 

Carga semanal del estudiante en horas: 
Tipo actividad / Semana 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Teoría 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
Prácticas 0
Problemas 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 24
Actividad dirigida 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18
Trabajo individual 4 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 4 4 4 58
Trabajo en grupo 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4 4 4 26
Pruebas y exámenes 3 3 3 3 12
Otras actividades 0

TOTAL 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 8 9 9 9 0 3 150

1.2 Contenidos y Objetivos 

Todos los contenidos de la asignatura están definidos a nivel Objetivos 
Específicos. 

Los Objetivos tienen asignado su nivel de competencia, además están 
agrupados por: 

1.2.1 Objetivos para el Autoestudio 

Definen los contenidos teóricos que el alumno debe alcanzar mediante el 
estudio.

Están agrupados por tipo de contenidos. 

Se recogen en el documento ObjectiusAutoEstudi.pdf  y quedan vinculados con 
la Bibliografía (BibloAutoEstudi.pdf) a partir de los ficheros de cada Sesión 
(GuiaAlumne), para que el alumno tenga la adecuada referencia de estudio. 
(Ver Apartado Sesiones y Apartado Recursos on-line) 
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Este tipo de Objetivos poseen Competencias de Conocimiento y Comprensión. 

1.2.2 Objetivos para DAO (con SolidWorks) 

Son específicos para las habilidades prácticas, se alcanzan mediante ejercicios 
a realizar en clase y mediante ejercicios a realizar en casa siguiendo guías 
paso a paso. 

Materia Código Competencia Descripción 

DAO con SolidWorks OD-1 Aplicación

Aplicar las técnicas básicas de modelado: 
Croquis 2D, Operación base, Operación 
saliente, Operación cortar, Modificar, 
Visualizar sección. 

DAO con SolidWorks OD-2 Aplicación
Aplicar las técnicas básicas de 
ensamblado: Agregar, Mover y Girar. 

DAO con SolidWorks OD-3 Aplicación

Aplicar las técnicas básicas de dibujo de 
planos: Editar Formato y Plantilla, Agregar 
Vistes estándar, Agregar anotaciones, 
Imprimir. 

DAO con SolidWorks OD-4 Aplicación

Poner en práctica diversas técnicas de 
modelado de superficies y trabajar con 
modelado de algunas superficies típicas. 

Creación de los siguientes tipos de 
superficies: 
  - Primitivas, creadas mediante la 
especificación de valores. 
  - Por desplazamiento, creadas mediante 
el desplazamiento de alambres por el 

Documento ObjectiusAutoEstudi.pdf 

Documento BibloAutoEstudi.pdf 

Documento de la Sesión GuiaAlumne 
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espacio (revolución, extrusión y barrido). 
  - De recubrimiento, que cubren modelos 
alámbricos. 
  - Derivadas, generadas a partir de 
superficies existentes (regladas) 

DAO con SolidWorks OD-5 Aplicación

Realizar operaciones de edición de 
superficies: 
- Unión 
- Recorte 
- Extensión 
- Coser superficie 

DAO con SolidWorks OD-6 Aplicación
Concepto de superficie biparametrizada y 
de líneas isoparamétricas. 

1.2.3 Objetivos de Conocimiento Combinado 

Requieren la aplicación de los conocimientos teóricos y las habilidades 
prácticas.

Materia Código Competencia Descripción 
Conocimiento 
combinado OG-1 Aplicación

Resolver los croquis acotados de dibujos 
axonométricos sin acotar 

Conocimiento 
combinado OG-2 Aplicación

Resolver un croquis aplicando cortes en 
las vistas obtenidas. 

Conocimiento 
combinado OG-3 Comprensión 

Interpretar  y reconocer errores en 
acotaciones sobre diédrico 

Conocimiento 
combinado OG-4 Comprensión 

Interpretar y ejecutar proyecciones 
diédricas 

Conocimiento 
combinado OG-5 Aplicación

Aplicar e Interpretar los diferentes modos 
de proyección diédrica 

Conocimiento 
combinado OG-6 Aplicación

Resolver con DAO la representación en 
3D de piezas en diédrico acotado 

Conocimiento 
combinado OG-7 Aplicación

Resolver con DAO la representación en 
3D de piezas en axonométrico acotado 

Conocimiento 
combinado OG-8 Aplicación

Resolver con DAO los planos acotados de 
dibujos axonométricos acotados 

Conocimiento 
combinado OG-9 Síntesis

Resolver con DAO una idea o proyecto 
propio. 

Conocimiento 
combinado OG-10 Aplicación

Aplicar los conceptos de corte en una 
pieza dibujada mediante DAO. 

Conocimiento 
combinado OG-11 Aplicación

Obtener el modelo 3D a partir de Vistes 
con cortes mediante DAO. 

Conocimiento 
combinado OG-12 Aplicación

Obtener el plano de fabricación de una 
pieza con las vistas de corte necesarias 
para su representación correcta mediante 
DAO. 

Conocimiento 
combinado OG-13 Aplicación

Realizar los planos de una idea o 
proyecto propio. 

Conocimiento 
combinado OG-14 Evaluación 

Emitir un juicio crítico basado en criterios 
internos o externos  



Planificación EG para créditos europeos ECTS 5/22
ECTS-EG 

1.2.4 Objetivos Transversales 

Materia Código Competencia Descripción 
Competencia 
transversal OT-1 Aplicación Técnica de trabajo en grupo 

1.3 Formación de grupos 

La planificación está realizada para utilizar dos tipos de grupos de alumnos, el 
Grupo Base y el Grupo de Proyecto. 

1.3.1 Grupo Base 

Puede ser creado por el profesor, sin opinión de los alumnos, se supone que es 
de 3 integrantes, A, B, C. 

El hecho de que sean 3 y estén denominados como A, B o C es porque en el 
plan se les asignan trabajos rotativos y específicos para cada uno. 

En general este grupo trabaja en clase, como grupo, por lo tanto no es 
necesario que tengan afinidades como coincidencia de horarios fuera de clase. 

Este grupo cada semana recibe el encargo de estudiar unos temas (diferente 
encargo para cada integrante) para ser explicados en clase en el entorno de 
grupo. El hecho de que un alumno reciba el encargo de explicar un tema, no 
quiere decir que no deba estudiar los temas propuestos a los otros estudiantes, 
de hecho puede que necesite comprenderlos para poder explicar su parte. 

1.3.2 Grupo de Proyecto 

Este grupo se recomienda que sea formado por los propios alumnos, debido a 
que podrán garantizar la coincidencia de horarios para trabajos en grupo fuera 
de clase. 

También podrían agruparse por intereses temáticos. 
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El tamaño de grupo en principio es de 3 miembros, pero en este caso no es tan 
importante pudiendo decidirse el número en función de la cantidad de trabajo 
que implique un proyecto o de las necesidades horarias de los alumnos. 

1.4 Elementos del curso 

La asignatura se compone de 4 elementos base: 

- Clases de teoría (Autoaprendizaje y Expositivas) 

- Ejercicios de croquización 

- Ejercicios de DAO del Tutorial de SolidWorks, para resolver en casa. 

- Ejercicios de DAO para resolver en clase. 

- Proyecto 

- Carpeta del Estudiante 

1.4.1 Autoestudio de los contenidos teóricos 

Esta técnica se utiliza para el estudio de la Normativa. 

Se trata de la técnica del puzzle utilizada en formación cooperativa. 

Se utiliza la estructura de Grupo Base donde cada integrante está identificado 
por una letra. 

Este grupo, cada semana, recibe el encargo de estudiar unos temas (diferente 
encargo para cada integrante) para ser explicados en clase en el entorno de 
grupo. El hecho de que un alumno reciba el encargo de explicar un tema, no 
quiere decir que no deba estudiar los temas propuestos a los otros estudiantes, 
de hecho puede que necesite comprenderlos para poder explicar su parte. 

Los alumnos deben estudiar y realizar un resumen de la materia estudiada, 
dicho resumen, fotocopiado, debe ser entregado a resto de integrantes del 
grupo, de tal forma que todos los integrantes tendrán un resumen de todos los 
temas estudiados a lo largo del curso. Estos resúmenes estarán recogidos en 
la Carpeta del Estudiante. Cada resumen en la cabecera de la primera página 
debe indicar: Tiempo Asignado - Tiempo Empleado = (+/-) Diferencia, estos 
valores, recogidos por el profesor, permiten ajustar el sistema. 
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Si un estudiante tiene dificultades para entender o localizar información, no 
debe perder tiempo, debe dejar este punto para que lo explique el profesor. 

En la correspondiente sesión presencial, el grupo se reúne y cada integrante 
explica los contenidos que tiene adjudicados, durante esta sesión el grupo 
debe generar dos preguntas para el profesor. 

El profesor recoge las preguntas de todos los grupos y realiza la exposición 
ordenada que las resuelve. Terminada esta exposición se abre turno abierto de 
preguntas por si quedan elementos sin comprender. 

Finalizada la fase de preguntas se realizará una evaluación corregida por otro 
alumno de la clase. 

1.4.2 Clases expositivas 

Este tipo de clases se utilizan para impartir los contenidos teóricos de 
Geometría del espacio y Superficies. 

Para mejorar la calidad de las exposiciones se utilizan diapositivas con gráficos 
y se resuelven pequeños ejemplos en 3 Dimensiones con el programa 
SolidWorks.

Constan de 4 partes: 

- Evaluación corregida en grupo de los contenidos impartidos en la sesión 
anterior.

- Una exposición de 20 minutos. 

- Un ejercicio, a realizar por cada alumno con SolidWorks, similar a los 
ejemplos resueltos por el profesor. 

- Otra exposición de 20 minutos. 

1.4.3 Ejercicios de croquización 

Este tipo de tarea requiere un proceso individual, sin embargo se considera de 
gran utilidad que se realice una corrección en grupo y guiada, permitiendo la 
entrega de los ejercicios una vez corregidos individualmente y en grupo. 
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1.4.4 Ejercicios de DAO 

El trabajo en grupo puede ser muy enriquecedor pero en ningún caso 
sustitutivo del individual. Una buena alternativa podría ser combinar las dos 
opciones, pero sin utilizar la técnica del puzzle que no sería adecuada. 

En este caso se propone la resolución en grupo de un ejercicio y la resolución 
individual en otro, para cada sesión. 

La técnica de trabajo en grupo consistiría en cada día un alumno diferente del 
grupo utiliza un único ordenador mientras todos discuten y aportan técnicas de 
resolución.

Físicamente, los ejercicios constan de: 

- Código de referencia. 

- Enunciado en formato pdf. 

- Soluciones en formatos SolidWorks. 

- Guía para la solución (Sobre todo en ejercicios iniciaticos, posteriormente los 
ficheros SolidWorks pueden usarse como guía para la solución) 

Se proponen 4 tipos de ejercicios: 

1.4.4.1 Modelado en 3D partiendo de planos en diédrico acotado 

Permite practicar las técnicas de modelado y la interpretación de vistas y 
acotaciones diédricas. 

1.4.4.2 Modelado en 3D y planos partiendo de axonométrico 

Permite practicar las técnicas de modelado, y las normas de representación y 
acotación en planos. Permite practicar la interpretación de dibujos 
axonométricos.

1.4.4.3 Ejercicios de geometría en el espacio 

Permiten aplicar la teoría para la resolución de problemas complejos de 
modelado. 

Mejoran capacidad de visión espacial del alumno. 
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1.4.4.4 Ejercicios de superficies

Permiten aplicar la teoría para la resolución de problemas complejos de 
modelado. 

Mejoran capacidad de visión espacial del alumno. 

1.4.5 Proyecto 

La técnica de trabajo en grupo se debe basar en las clásicas para la ejecución 
de proyectos, reuniones,  documentación, planificación, ejecución, integración y 
defensa.

1.4.6 Carpeta del Estudiante 

Está compuesta por los trabajos a realizar por los alumnos (Los Entregables). 

Los entregables son de dos tipos, en formato papel y en formato electrónico. 

Todos los trabajos en formato electrónico serán recogidos por el profesor y 
puestos a disposición del alumno (Ver Recursos on-line). 

Los entregables en papel serán devueltos al alumno una vez revisados. 

Es responsabilidad del alumno mantener su Carpeta al día, esta contendrá los 
entregables en papel y un CD-ROM con los entregables electrónicos. 

1.5 Rúbricas 

Son las descripciones de los criterios de evaluación. 

1.5.1 (Eliminado) R0, Resumes 

Son entregables en papel que el profesor, una vez evaluados, devuelve al 
alumno para formen parte de su Carpeta. 

Deben de servir de recordatorio de la materia a los alumnos, no deben sustituir 
a los libros originales. También sirven como guía en la exposición a los 
compañeros.
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Se evalúa el hecho de que se entreguen y de que su confección implique un 
trabajo de estudio adecuado. 

Deben indicar el tiempo empleado en el estudio de la forma " Tiempo Asignado 
- Tiempo Empleado = (+/-) Diferencia ". 

Se prevé la presentación de 7 resúmenes en total. 

1.5.2 R0-1, Pruebas de Autoestudio 

Son entregables en papel que el profesor, una vez evaluados, devuelve al 
alumno para formen parte de su Carpeta. 

Cada prueba podría consistir en unas 3 preguntas, se cuentan tantos puntos 
como respuestas correctas. En cualquier caso la máxima puntuación por cada 
prueba es de 3 puntos. 

Se prevé la realización de 9 pruebas en total. 

1.5.3 R0-2, Tutorial DAO 

Son los ejercicios a realizar en casa con el Tutorial en Línea de SolidWorks. 

Se evalúa el hecho de que se entreguen sin evidencias de no haber sido 
resueltos por el alumno. 

Se prevé la realización de 10 entregas en total. 

1.5.4 R1, Corrección de croquis 

Sirve para poner nota al alumno por la entrega del Libro de Croquis. (Recordar 
que el alumno debe entregar los croquis corregidos, conforme a las soluciones 
entregadas en clase) 

Se evalúan tanto el número de croquis resueltos, la limpieza del trabajo, así 
como que estos estén bien corregidos, con las marcas de corrección 
claramente distinguibles del trabajo original (se recomienda bolígrafo de color). 

El número total de croquis a entregar es de 20, en función del número de 
croquis corregidos y del seguimiento semanal del trabajo: 
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Pocos croquis corregidos y bajo seguimiento semanal < 50% 0 puntos 

Croquis corregidos con regular seguimiento semanal < 80% 1 puntos 

Croquis corregidos y buen seguimiento semanal > 80% 2 puntos 

1.5.5 (Eliminado) R2, Ejercicios Modelos 

Para puntuar entrega del trabajo realizado en clase en ejercicios de modelado 
3D.

El ejercicio no ha sido entregado o existen evidencias de que no 
ha sido resuelto en clase por el alumno o está resuelto en 
menos de un 20 %. 

0 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en menos de un 70 % o le 
falta implementar alguna función de DAO básica para el objetivo 
del aprendizaje. 

1 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en más de un 70 % y se han 
implementado todas las funciones básicas objetivo del 
aprendizaje. 

2 puntos 

1.5.6 (Eliminado) R3, Ejercicios Planos 

Para puntuar entrega del trabajo realizado en clase en ejercicios de modelado 
3D + creación de planos. 

El ejercicio no ha sido entregado o existen evidencias de que no 
ha sido resuelto en clase por el alumno o está resuelto en 
menos de un 20 %. 

0 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en menos de un 70 % o le 
falta implementar alguna función de DAO básica para el objetivo 
del aprendizaje. 

1 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en más de un 70 % y se han 
implementado todas las funciones básicas objetivo del 

2 puntos 
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aprendizaje. 

1.5.7 (Eliminado) R4, Ejercicios Geometría 

Para puntuar entrega del trabajo realizado en clase en ejercicios de geometría. 

El ejercicio no ha sido entregado o existen evidencias de que no 
ha sido resuelto en clase por el alumno o está resuelto en 
menos de un 20 %. 

0 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en menos de un 70 % o le 
falta implementar alguna función de DAO básica para el objetivo 
del aprendizaje. 

1 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en más de un 70 % y se han 
implementado todas las funciones básicas objetivo del 
aprendizaje. 

2 puntos 

1.5.8 (Eliminado) R5, Ejercicios Superficies 

Para puntuar entrega del trabajo realizado en clase en ejercicios de superficies. 

El ejercicio no ha sido entregado o existen evidencias de que no 
ha sido resuelto en clase por el alumno o está resuelto en 
menos de un 20 %. 

0 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en menos de un 70 % o le 
falta implementar alguna función de DAO básica para el objetivo 
del aprendizaje. 

1 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en más de un 70 % y se han 
implementado todas las funciones básicas objetivo del 
aprendizaje. 

2 puntos 
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1.5.9 R6, Evaluación Modelado y Planos 

Para puntuar prueba de evaluación de DAO con enunciado en axonométrico, 
modelado en 3D y confección de planos. 

Valores entre 0 y 10. 

Al inicio de la prueba se proveerá a los alumnos una tabla específica para cada 
ejercicio de evaluación, la siguiente tabla se muestra a modo ejemplo. 

Primer examen parcial laboratorio EGDAO 05-06-1C, Mecánicos M1, Prof. Brigos 
Errores 

Modelo 3D Planos 

Alumno C
ro

qu
is

 In
de

fin
id

os
 (5

)

R
os

ca
 C

os
m

ét
ic

a 
(2

)

Er
ro

r C
on

st
ru

cc
ió

n

A
ba

tid
o 

C
ru

z.

A
m

pl
i C

ru
z

A
co

t-D
et

al
l R

os
ca

Pr
of

un
do

 +
 C

or
te

 C
ru

z

A
co

ta
do

 C
ha

flá
n

A
co

ta
do

 R
ad

io

Fa
lta

 o
 s

ob
ra

 c
ot

a

Fo
rm

at
o 

ho
ja

Pr
im

er
 D

ie
dr

o

A
ris

ta
s 

Vi
rt

ua
le

s

Fa
lta

 S
ob

ra
 V

is
ta

Li
m

pi
ez

a

Nota 

    
    

El color identifica "Conceptos" de error que descuentan sobre 10 
Entre paréntesis el máximo valor que puede tomar el "Concepto" 

1.5.10 R7, Evaluación Geometría 

Para puntuar prueba de evaluación de DAO de Geometría y Superficies.

Valores entre 0 y 10.  

Al inicio de la prueba se proveerá a los alumnos una tabla específica para cada 
ejercicio de evaluación, la siguiente tabla se muestra a modo ejemplo. 

Segundo examen parcial laboratorio EGDAO 05-06-1C, Mecánicos M1, Prof. Brigos 
Errores 
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Alumno 

A
ris

ta
 O

A
 (1

) 

A
ris

ta
 A

B
 (1

) 

Pl
an

o 
O

A
B

C
 (1

) 

A
ris

ta
s 

O
C

,B
C

 (2
) 

Pl
an

o 
O

C
D

 (1
) 

Pl
an

o 
B

C
D

E 
(3

) 

Pl
an

o 
A

B
EF

 (1
) 

A
ris

ta
s 

O
D

,C
D

,D
E,

B
E 

(2
) 

A
ris

ta
 A

F 
(4

) 

In
de

fin
id

os
 (2

) 

Pr
es

en
ta

ci
ón

 (2
) 

Nota 

    
    

El color identifica "Conceptos" de error que descuentan sobre 10 
Entre paréntesis el máximo VALOR que puede tomar el 
"Concepto" 
Cada VALOR descuenta 0,5 puntos 

1.5.11 R8, Defensa proyecto, evaluación profesor 

Para puntuar la defensa del proyecto. 

Valores entre 0 y 10. 

Criterio % Alto Medio Bajo

PRESENTACIÓN 100 10-8 7-4 3-0

Equilibrio de las 
presentaciones

de los miembros 
del grupo 

10 SI Parcial NO

Claridad 10 SI Parcial NO

Profundidad 10 SI Parcial NO

Concisión 10 SI Parcial NO

Soporte gráfico 10 SI Parcial NO

Respuesta a las 
preguntas

50 SI Parcial NO
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1.5.12 R9, Defensa proyecto, evaluación alumnos 

Para puntuar la defensa del proyecto. 

Valores entre 0 y 10. 

Criterio % Alto Medio Bajo

PRESENTACIÓN 100 10 7-4 3-0

Equilibrio de las 
presentaciones

de los miembros 
del grupo 

10 SI Parcial NO

Claridad 10 SI Parcial NO

Profundidad 10 SI Parcial NO

Concisión 10 SI Parcial NO

Soporte gráfico 10 SI Parcial NO

Respuesta a las 
preguntas

50 SI Parcial NO

TOTAL NOTA 

EP-151: Formulario evaluación defensa 

GRUPO:

ALUMNOS: 

EVALUADOR: 

Criterio % Alto Medio Bajo

PRESENTACIÓN 100 10 5 0
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SI Parcial NO

Equilibrio de las 
presentaciones

de los miembros 
del grupo 

10

Claridad 10

Profundidad 10

Concisión 10

Soporte gráfico 10

Respuesta a las 
preguntas

50

TOTAL NOTA 

1.5.13 R10, Evaluación Proyecto 

Para evaluación de los contenidos del Proyecto. 

Valores entre 0 y 10. 

Criterio % Alto Medio Bajo

100 10-8 7-4 3-0

MEMORIA

Formal 10 Índice

Tipografía

Sangrías

...

Alguno de los 
aspectos no ha 
sido descrito o 
está incompleto 

Dos o más 
de los 
aspectos no 
se han 
desarrollado
correctament
e

Conceptual 10 Contenidos: 
Funcionalidad

Tabla de 
símbolos

Alguno de los 
aspectos no ha 
sido descrito o 
está incompleto 

Dos o más 
de los 
aspectos no 
se han 
desarrollado
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Normativa

...

correctament
e

PLANOS 80

Vistas necesarias 15 SI NO

Cortes y 
secciones

15 C. único 

S. girada o 
desplazada 

½ vista 

½ corte 

Corte
escalonado o

girado

Simetrías 10 2 1 0

Complejidad en la 

Interpretación de 
las superficies 

10 Paralelas a 
planos de 
proyección. 

Tramos rectos o 
curvos

Tramos curvos 
aislados 

Perpendicular al 
plano de 
proyección. 

T. rectos y 
curvos tangentes 

Una intersección 
de tramos 
curvos

Oblicuos 

T. rectos y 
curvos
secantes

Varias
interseccione
s

Normalizada 15 SI Parcial No  

Acotación 15 SI Alguno de los 
aspectos no ha 
sido descrito o 
está incompleto 

Dos o más 
de los 
aspectos no 
se han 
desarrollado
correctament
e
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1.6 Evaluación y Condicionantes 

1.6.1 Condicionantes 

Los “Condicionantes” son limitaciones que se imponen al mal uso de la política 
de evaluación, por lo tanto únicamente pretenden que la política de evaluación 
sea eficaz y justa. 

1.6.1.1 Obligatoriedad de la realización del Proyecto. 

Es una condición necesaria para superar la asignatura la realización y 
presentación de un proyecto. 

1.6.1.2 Sanción por copia fraudulenta en trabajos y pruebas. 

Las acciones irregulares que puedan conducir a la variación significativa de una 
evaluación en uno o más alumnos se consideran realizaciones fraudulentas de 
una evaluación. 

La evaluación fraudulenta se califica con un suspenso y valor numérico de 
cero.

La repetición de una evaluación fraudulenta por uno o más alumnos implica el 
suspenso y valor numérico de cero en calificación final de la asignatura. 

1.6.2 Evaluación, superados los condicionantes 

Criterio de base: 

Entregables (R0-1, R0-2, R1) => 40%

Evaluación Modelado y Planos (R6) => 25% (5% + 20%) 

Evaluación Geometría (R7) => 15%  

Proyecto (R8, R9, R10) => 20% 
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Proporción Entregables: 

R1 => 15%

R0-1 =>70% 

R0-2 => 15% 

Proporción Proyecto: 

R8 => 10% 

R9 => 10% 

R10 => 80% 

1.6.3 Recuperación de pruebas prácticas. 

Está prevista la realización de 3 pruebas prácticas, se las denomina: 

DAO1 (R6) 5% 

DAO2 (R6) 20% 

DAO3 (R7) 15% 

DAO1 obtedra la misma calificación que DAO2 si en esta se ha obtenido una 
nota superior a la anterior. 

Se proporcionará una Sesión para recuperar las pruebas prácticas DAO2 y 
DAO3 suspendidas (nota inferior al 5).

La máxima nota alcanzable en una prueba de recuperación práctica es de 5. 
Por lo tanto las pruebas de recuperación de prácticas no están sujetas a las 
rúbricas, solo admiten dos calificaciones: un 5 o la misma nota anterior. 
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1.7 Recursos on-line 

La asignatura tiene un espacio operativo en el campus virtual de la UPC: 

http://atenea.upc.edu/moodle/

Además se complementa con un un espacio FTP accesible con el link: 

ftp://ege:12345678@portatil-2.upc.es/alumnesege/FTP_EG_Alumnes/

En este espacio se pueden encontrar las siguientes carpetas: 

1.7.1 Planificacio

Contiene:

- Este documento MemoriaEG.pdf

- ObjectiusAutoEstudi.pdf 

- BiblioAutoEstudi.pdf 

- Las planificaciones por sesión GuiaAlumne.pdf. 

- El Subdirectorio Apunts con todos los apuntes referenciados en la Bibliografía. 
Son apuntes generales que pueden estar complementados o sustituidos por un 
profesor en particular. (Ver Directorio Professors) 

- Un subdirectorio RecursosSesio con un listado de las sesiones con los 
materiales y enunciados de soporte para la clase. Son materiales generales 
que pueden estar complementados o sustituidos por un profesor en particular. 
(Ver Directorio Profesores) 

1.7.2 Professors 

Aparece un listado de Subdirectorios, uno por profesor. 

Cada profesor mantiene las notas de sus alumnos así como sus aportaciones 
particulares, a parte de las generales contenidas en el directorio Planificacio. 



Planificación EG para créditos europeos ECTS 21/22 
ECTS-EG 

1.7.3 RecursosSolidWorks

Contiene un fichero que describe como obtener una copia legal del programa, 
para uso académico. 

Contiene manuales en inglés y castellano. 

1.8 Control de calidad 

Se proveen dos sistemas: 

- Recogida de tiempos de autoestudio 

- Una encuesta de la asignatura a realizar en la sesión 13, con los siguientes 
criterios:

Criterio Bien (2 puntos) Regular (1 
punto)

Mal (0 puntos) 

Contenido Se han rellenado 
todos los campos 
de la plantilla. 

Alguno de los 
campos de la 
plantilla no se han 
rellenado.

Dos o más 
campos de la 
plantilla están 
vacíos.

Descripción de 
las actividades y 
entregables

Las actividades y 
los entregables 
están muy bien 
descritas. Se usa 
un lenguaje claro 
y adecuado al 
nivel de los 
estudiantes. Si yo 
tuviese que hacer 
esas actividades, 
creo que no 
tendría dudas 
sobre lo que 
tengo que hacer. 

La descripción de 
alguna de las 
actividades o 
entregables es 
algo confusa. 
Creo que debería 
mejorarse la 
explicación. 

Varias de las 
actividades (o 
entregables)
resultan
confusas, y se 
usa un lenguaje 
poco apropiado 
para el nivel del 
alumno. So 
tuviese que hacer 
esas actividades, 
tendría
numerosas dudas 
sobre lo que debo 
hacer
exactamente.

Estimación del 
tiempo

La estimación del 
tiempo de las 
actividades es 

Tengo dudas 
sobre alguna de 
las estimaciones. 

En general, las 
estimaciones de 
tiempo de 
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apropiada. Creo 
que no puede 
dedicarse ni 
mucho tiempo 
más ni mucho 
tiempo menos a 
realizar las 
actividades 
descritas.

Creo que es 
posible que 
algunos alumnos 
requieran un 
tiempo
significativamente 
distinto al 
previsto.

dedicación me 
parecen poco 
realistas. Creo 
que no se van a 
corresponder con 
la realidad. 

Adecuación de 
las actividades y 
entregables a 
los objetivos 
formativos 

Creo que las 
actividades y 
entregables
previstos son 
adecuados para 
alcanzar los 
objetivos
formativos
previstos.

El plan me parece 
bien en general, 
pero creo que 
alguno de los 
objetivos no se 
aborda de forma 
adecuada con 
estas actividades. 

No veo clara la 
correspondencia
entre los objetivos 
que se persiguen 
y el plan de 
actividades 
previsto.

Distribución de 
las actividades 

Las actividades 
que se realizan 
en clase son las 
que más pueden 
beneficiarse de la 
presencia del 
profesor y de 
otros
compañeros. Por 
otra parte, las 
actividades 
previstas para 
fuera de clase 
pueden hacerse 
sin problema de 
forma individual 
(o en pequeños 
grupos sin el 
profesor, si se ha 
previsto así), 

Tengo dudas 
sobre algún caso 
en que creo que 
sería mejor hacer 
en clase una 
actividad prevista 
para fuera de 
clase, o 
viceversa.

No me gusta la 
forma en que se 
han distribuido las 
actividades. Creo 
que varias de las 
actividades 
propuestas para 
fuera de clase 
deberían hacerse 
en clase y 
viceversa.



UNIVERSITAT POLITÈCNICA DE CATALUNYA 

ESCOLA UNIVERSITÀRIA D'ENGINYERIA TÈCNICA INDUSTRIAL DE BARCELONA 
GRAU EN ENGINYERIA. TOTS ELS GRAUS

Fitxa de descripció de l’assignatura (Català) 

 Assignatura: 

EXPRESSIÓ GRÀFICA 

Sigles: EG Tipus: TRONCAL 
Codi: 820003 Semestre: 1
Any: 2010 Nivell: 1
Crèdits: Crèdits totals ECTS: 6 Hores totals: 10 

   Crèdits presencials Teoria: 0,5    Hores presencials Teoria: 1

   Crèdits presencials Problemes: 1,5    Hores presencials Problemes: 2

   Crèdits presencials Laboratori:     Hores setmana presencials Laboratori: 
   Crèdits d’Activitats Dirigides: 0,7    Hores setmana Activitats Dirigides: 1

   Crèdits no presencials: 3,3    Hores setmana no presencials: 6

Coordinador: Miguel Brigos, Oscar Farrerons 
Professorat: 

Horari i lloc de tutoria 
i consultes: 

1D07, 1D05, 1D15 

Prerrequisits:
Correquisits: 
Objectius generals: Potenciar la concepció espacial. Aprofundir en el coneixement de les formes. 

Presentar i practicar la normativa  de les tècniques de representació gràfica més 
usuals en l'enginyeria. 

Objectius específics 
de cada tema: 

Tema 1.- Al finalitzar el tema l'estudiant serà capaç d'interpretar plànols normalitzats 
de peces i realitzar els models en 3D de les mateixes. 
Tema 2.- Al finalitzar el tema l'estudiant serà capaç de generar plànols normalitzats 
partint de peces en 3D 
Tema 3.- Al finalitzar el tema l'estudiant serà capaç de generar plànols normalitzats 
de conjunt i d'especejament partint de les peces en 3D 
Tema 4.- Al finalitzar el tema l'estudiant serà capaç de treballar en grup per a realitzar 
els plànols d'un projecte d'enginyeria. Per a això serà capaç de calcular, dissenyar, 
planificar el treball en grup, presentar memòria i plans així com defensar-lo mitjançant 
tècniques multimèdia. 
Tema 5.- AL finalitzar el tema l'estudiant serà capaç de resoldre problemes mitjançant 
geometria de l'espai aplicada a les tècniques DAO. 
Tema 6.- AL finalitzar el tema l'estudiant serà capaç de reconèixer i realitzar formes 
geomètriques bàsiques mitjançant tècniques de generació de superfícies mitjançant 
DAO. 

Competències 
transversals: 

CG5. Treball en equip  
CG7. Aprenentatge autònom 

Programa de l’assignatura:

1. Introducció als sistemes de representació. 
2. Normativa sobre Formats, Vistes i Línies. 
3. Normativa sobre Acotament de dibuixos industrials. 
4. Normativa sobre Talls i Seccions. 
5. Normativa sobre Elements Cargolats. 
6. Normativa sobre Conicitat, Acabats Superficials, Toleràncies Dimensionals i Toleràncies Geomètriques. 
7. Elements normalitzats per a ús en enginyeria. 
8. Geometria de l'espai. Punts, Rectes i Plans. 
9. Geometria de l'espai. Mètrica i Síntesi. 
10. Geometria de Superfícies.

Pràctiques de Problemes:

1 . Resoldre amb DAO la representació en 3D  de peces en dièdric fitat. 
2 . Resoldre amb DAO la representació en 3D de peces en axonomètric fitat 
3 . Resoldre amb DAO els plànols fitats de dibuixos axonomètrics fitats 
4 . Aplicar els conceptes de cort i acotament en una peça dibuixada mitjançant DAO. 
5 . Obtenir el plànol de fabricació d'una peça amb les vistes de cort necessàries per a la seva representació correcta 
mitjançant DAO. 
6 . Realització de plànols de conjunt, especejaments i animacions. 
7 . Realitzar els plànols d'una idea o projecte. 

Activitats Dirigides:

1 . Planificació de les activitats en el Projecte. 
2 . Realitzar recessió i documentació sobre els exercicis realitzats. 
3 . Buscar solucions als dubtes en els exercicis pendents. 
4 . Recopilar la informació rebuda del tema de teoria.

Càrrega setmanal de l’estudiant en hores: 

1  Es contempla l’activitat no presencial individual (estudi). 

Tipus activitat / 
Setmanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Teoria 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1  1      12 
Pràctiques         
Problemes 2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 2  2      24 
No presencial 1 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7      102 
Lliurament pràctiques           
Proves orals/escrites     3     3    3  3     12 
Altres activitats                      

TOTAL 10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 3     150 

Metodologia docent: 

L'assignatura utilitza  la metodologia expositiva en un 20%, el treball individual en un 40%, el treball en grups en un 
20% i l'aprenentatge basat en projectes en un 20%. 



Bibliografia i recursos d’informació bàsics: 

1. Normas UNE sobre dibujo técnico. 4ª ed. Madrid: AENOR, 1997. ISBN 84-8143-052-8.
2. Cándido Preciado, Francisco; Moral, Francisco Jesús. Normalización del dibujo técnico. San Sebastián: 

Donostiarra, 2004. ISBN 84-7063-309-0.

Bibliografia i recursos d’informació complementaris: 

1. Auria Apilluelo, José M.; Ibáñez Carabantes, Pedro; Ubieto Artur, Pedro. Dibujo industrial: conjuntos y despieces. 2ª 
ed.  Madrid: Paraninfo, 2005. ISBN 84-9732-390-4. 

Criteri d’avaluació: 

Avaluació continuada del treball de l'estudiant. 
S'avalua l'estudi i treball autònom de l'estudiant així com en grup, tant presencial com no presencial, aplicat 
a totes les activitats formatives. 

� Avaluació individual en cada sessió de l'aprenentatge autònom de continguts teòrics. 28% 
� Avaluació individual per cada exercici autònom. 12% 
� Avaluació individual de les habilitats adquirides en els casos pràctics. 40% 
� Avaluació grup del Projecte (inclou “Treball en Equip”). 20% 

El pes específic en la nota final de les competències transversals és d'un 5% cadascuna.
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1 Planificación Expresión Gráfica en 
la Ingeniería (EG).
1er curso EUETIB 

Coordinación:

Miguel Brigos 

Oscar Farrerons 

Autores:

Alpiste, Francesc 

Brigos, Miguel 

Codina, Enric 

Farrerons, Oscar 

Gómez, Sergio 

Torner, Jordi 

Valverde, José 
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1.1 Carga académica 

El curso son 6 créditos ECTS lo que equivale a 150 horas de trabajo. 

Esta carga se distribuye a los largo de 20 semanas según el siguiente cuadro: 

Carga semanal del estudiante en horas: 

1  Se contempla la actividad no presencial individual (estudio). 

Tipo actividad / 
Semanal 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Total 

Teoría 1 1 1 1  1 1 1 1  1 1 1  1      12 
Prácticas        
Problemas 2 2 2 2  2 2 2 2  2 2 2  2      24 
No presencial 1 7 7 7 7 6 7 7 7 7 6 7 7 7 6 7      102 
Entrega prácticas           
Pruebas 
orales/escritas     3     3    3  3     12 

Otras actividades                      

1.1.1 TOTAL 
10 10 10 10 9 10 10 10 10 9 10 10 10 9 10 3     150 

1.2 Contenidos y Objetivos 

Todos los contenidos de la asignatura están definidos a nivel Objetivos 
Específicos. 

Los Objetivos tienen asignado su nivel de competencia, además están 
agrupados por: 
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1.2.1 Objetivos para el Autoestudio 

Definen los contenidos teóricos que el alumno debe alcanzar mediante el 
estudio.

Están agrupados por tipo de contenidos. 

Se recogen en el documento ObjectiusAutoEstudi.pdf  y quedan vinculados con 
la Bibliografía (BibloAutoEstudi.pdf) a partir de los ficheros de cada Sesión 
(GuiaAlumne), para que el alumno tenga la adecuada referencia de estudio. 
(Ver Apartado Sesiones y Apartado Recursos on-line) 

Este tipo de Objetivos poseen Competencias de Conocimiento y Comprensión. 

1.2.2 Objetivos para DAO (con SolidWorks) 

Son específicos para las habilidades prácticas, se alcanzan mediante ejercicios 
a realizar en clase y mediante ejercicios a realizar en casa siguiendo guías 
paso a paso. 

Materia Código Competencia Descripción 

DAO con SolidWorks OD-1 Aplicación

Aplicar las técnicas básicas de modelado: 
Croquis 2D, Operación base, Operación 
saliente, Operación cortar, Modificar, 
Visualizar sección. 

DAO con SolidWorks OD-2 Aplicación
Aplicar las técnicas básicas de 
ensamblado: Agregar, Mover y Girar. 

Documento de la Sesión GuiaAlumne 

Documento ObjectiusAutoEstudi.pdf 

Documento BibloAutoEstudi.pdf 
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DAO con SolidWorks OD-3 Aplicación

Aplicar las técnicas básicas de dibujo de 
planos: Editar Formato y Plantilla, Agregar 
Vistes estándar, Agregar anotaciones, 
Imprimir. 

DAO con SolidWorks OD-4 Aplicación

Poner en práctica diversas técnicas de 
modelado de superficies y trabajar con 
modelado de algunas superficies típicas. 

Creación de los siguientes tipos de 
superficies: 
  - Primitivas, creadas mediante la 
especificación de valores. 
  - Por desplazamiento, creadas mediante 
el desplazamiento de alambres por el 
espacio (revolución, extrusión y barrido). 
  - De recubrimiento, que cubren modelos 
alámbricos. 
  - Derivadas, generadas a partir de 
superficies existentes (regladas) 

DAO con SolidWorks OD-5 Aplicación

Realizar operaciones de edición de 
superficies: 
- Unión 
- Recorte 
- Extensión 
- Coser superficie 

DAO con SolidWorks OD-6 Aplicación
Concepto de superficie biparametrizada y 
de líneas isoparamétricas. 

1.2.3 Objetivos de Conocimiento Combinado 

Requieren la aplicación de los conocimientos teóricos y las habilidades 
prácticas.

Materia Código Competencia Descripción 
Conocimiento 
combinado OG-1 Aplicación

Resolver los croquis acotados de dibujos 
axonométricos sin acotar 

Conocimiento 
combinado OG-2 Aplicación

Resolver un croquis aplicando cortes en 
las vistas obtenidas. 

Conocimiento 
combinado OG-3 Comprensión 

Interpretar  y reconocer errores en 
acotaciones sobre diédrico 

Conocimiento 
combinado OG-4 Comprensión 

Interpretar y ejecutar proyecciones 
diédricas 

Conocimiento 
combinado OG-5 Aplicación

Aplicar e Interpretar los diferentes modos 
de proyección diédrica 

Conocimiento 
combinado OG-6 Aplicación

Resolver con DAO la representación en 
3D de piezas en diédrico acotado 

Conocimiento 
combinado OG-7 Aplicación

Resolver con DAO la representación en 
3D de piezas en axonométrico acotado 

Conocimiento 
combinado OG-8 Aplicación

Resolver con DAO los planos acotados de 
dibujos axonométricos acotados 
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Conocimiento 
combinado OG-9 Síntesis

Resolver con DAO una idea o proyecto 
propio. 

Conocimiento 
combinado OG-10 Aplicación

Aplicar los conceptos de corte en una 
pieza dibujada mediante DAO. 

Conocimiento 
combinado OG-11 Aplicación

Obtener el modelo 3D a partir de Vistes 
con cortes mediante DAO. 

Conocimiento 
combinado OG-12 Aplicación

Obtener el plano de fabricación de una 
pieza con las vistas de corte necesarias 
para su representación correcta mediante 
DAO. 

Conocimiento 
combinado OG-13 Aplicación

Realizar los planos de una idea o 
proyecto propio. 

Conocimiento 
combinado OG-14 Evaluación 

Emitir un juicio crítico basado en criterios 
internos o externos  

1.2.4 Objetivos Transversales 

Materia Código Competencia Descripción 
Competencia 
transversal OT-1 Aplicación Técnica de trabajo en grupo 

1.3 Formación de grupos 

La planificación está realizada para utilizar dos tipos de grupos de alumnos, el 
Grupo Base y el Grupo de Proyecto. 

1.3.1 Grupo Base 

Puede ser creado por el profesor, sin opinión de los alumnos, se supone que es 
de 3 integrantes, A, B, C. 

El hecho de que sean 3 y estén denominados como A, B o C es porque en el 
plan se les asignan trabajos rotativos y específicos para cada uno. 

En general este grupo trabaja en clase, como grupo, por lo tanto no es 
necesario que tengan afinidades como coincidencia de horarios fuera de clase. 

Este grupo cada semana recibe el encargo de estudiar unos temas (diferente 
encargo para cada integrante) para ser explicados en clase en el entorno de 
grupo. El hecho de que un alumno reciba el encargo de explicar un tema, no 
quiere decir que no deba estudiar los temas propuestos a los otros estudiantes, 
de hecho puede que necesite comprenderlos para poder explicar su parte. 
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1.3.2 Grupo de Proyecto 

Este grupo se recomienda que sea formado por los propios alumnos, debido a 
que podrán garantizar la coincidencia de horarios para trabajos en grupo fuera 
de clase. 

También podrían agruparse por intereses temáticos. 

El tamaño de grupo en principio es de 3 miembros, pero en este caso no es tan 
importante pudiendo decidirse el número en función de la cantidad de trabajo 
que implique un proyecto o de las necesidades horarias de los alumnos. 

1.4 Elementos del curso 

La asignatura se compone de 4 elementos base: 

- Clases de teoría (Autoaprendizaje y Expositivas) 

- Ejercicios de croquización 

- Ejercicios de DAO del Tutorial de SolidWorks, para resolver en casa. 

- Ejercicios de DAO para resolver en clase. 

- Proyecto 

- Carpeta del Estudiante 

1.4.1 Autoestudio de los contenidos teóricos 

Esta técnica se utiliza para el estudio de la Normativa. 

Se trata de la técnica del puzzle utilizada en formación cooperativa. 

Se utiliza la estructura de Grupo Base donde cada integrante está identificado 
por una letra. 

Este grupo, cada semana, recibe el encargo de estudiar unos temas (diferente 
encargo para cada integrante) para ser explicados en clase en el entorno de 
grupo. El hecho de que un alumno reciba el encargo de explicar un tema, no 
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quiere decir que no deba estudiar los temas propuestos a los otros estudiantes, 
de hecho puede que necesite comprenderlos para poder explicar su parte. 

Los alumnos deben estudiar y realizar un resumen de la materia estudiada, 
dicho resumen, fotocopiado, debe ser entregado a resto de integrantes del 
grupo, de tal forma que todos los integrantes tendrán un resumen de todos los 
temas estudiados a lo largo del curso. Estos resúmenes estarán recogidos en 
la Carpeta del Estudiante. Cada resumen en la cabecera de la primera página 
debe indicar: Tiempo Asignado - Tiempo Empleado = (+/-) Diferencia, estos 
valores, recogidos por el profesor, permiten ajustar el sistema. 

Si un estudiante tiene dificultades para entender o localizar información, no 
debe perder tiempo, debe dejar este punto para que lo explique el profesor. 

En la correspondiente sesión presencial, el grupo se reúne y cada integrante 
explica los contenidos que tiene adjudicados, durante esta sesión el grupo 
debe generar dos preguntas para el profesor. 

El profesor recoge las preguntas de todos los grupos y realiza la exposición 
ordenada que las resuelve. Terminada esta exposición se abre turno abierto de 
preguntas por si quedan elementos sin comprender. 

Finalizada la fase de preguntas se realizará una evaluación corregida por otro 
alumno de la clase. 

1.4.2 Clases expositivas 

Este tipo de clases se utilizan para impartir los contenidos teóricos de 
Geometría del espacio y Superficies. 

Para mejorar la calidad de las exposiciones se utilizan diapositivas con gráficos 
y se resuelven pequeños ejemplos en 3 Dimensiones con el programa 
SolidWorks.

Constan de 4 partes: 

- Evaluación corregida en grupo de los contenidos impartidos en la sesión 
anterior.

- Una exposición de 20 minutos. 

- Un ejercicio, a realizar por cada alumno con SolidWorks, similar a los 
ejemplos resueltos por el profesor. 

- Otra exposición de 20 minutos. 
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1.4.3 Ejercicios de croquización 

Este tipo de tarea requiere un proceso individual, sin embargo se considera de 
gran utilidad que se realice una corrección en grupo y guiada, permitiendo la 
entrega de los ejercicios una vez corregidos individualmente y en grupo. 

1.4.4 Ejercicios de DAO 

El trabajo en grupo puede ser muy enriquecedor pero en ningún caso 
sustitutivo del individual. Una buena alternativa podría ser combinar las dos 
opciones, pero sin utilizar la técnica del puzzle que no sería adecuada. 

En este caso se propone la resolución en grupo de un ejercicio y la resolución 
individual en otro, para cada sesión. 

La técnica de trabajo en grupo consistiría en cada día un alumno diferente del 
grupo utiliza un único ordenador mientras todos discuten y aportan técnicas de 
resolución.

Físicamente, los ejercicios constan de: 

- Código de referencia. 

- Enunciado en formato pdf. 

- Soluciones en formatos SolidWorks. 

- Guía para la solución (Sobre todo en ejercicios iniciaticos, posteriormente los 
ficheros SolidWorks pueden usarse como guía para la solución) 

Se proponen 4 tipos de ejercicios: 

1.4.4.1 Modelado en 3D partiendo de planos en diédrico acotado 

Permite practicar las técnicas de modelado y la interpretación de vistas y 
acotaciones diédricas. 

1.4.4.2 Modelado en 3D y planos partiendo de axonométrico 

Permite practicar las técnicas de modelado, y las normas de representación y 
acotación en planos. Permite practicar la interpretación de dibujos 
axonométricos.
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1.4.4.3 Ejercicios de geometría en el espacio 

Permiten aplicar la teoría para la resolución de problemas complejos de 
modelado. 

Mejoran capacidad de visión espacial del alumno. 

1.4.4.4 Ejercicios de superficies  

Permiten aplicar la teoría para la resolución de problemas complejos de 
modelado. 

Mejoran capacidad de visión espacial del alumno. 

1.4.5 Proyecto 

La técnica de trabajo en grupo se debe basar en las clásicas para la ejecución 
de proyectos, reuniones,  documentación, planificación, ejecución, integración y 
defensa.

1.4.6 Carpeta del Estudiante 

Está compuesta por los trabajos a realizar por los alumnos (Los Entregables). 

Los entregables son de dos tipos, en formato papel y en formato electrónico. 

Todos los trabajos en formato electrónico serán recogidos por el profesor y 
puestos a disposición del alumno (Ver Recursos on-line). 

Los entregables en papel serán devueltos al alumno una vez revisados. 

Es responsabilidad del alumno mantener su Carpeta al día, esta contendrá los 
entregables en papel y un CD-ROM con los entregables electrónicos. 

1.5 Rúbricas 

Son las descripciones de los criterios de evaluación. 
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1.5.1 (Eliminado) R0, Resumes 

Son entregables en papel que el profesor, una vez evaluados, devuelve al 
alumno para formen parte de su Carpeta. 

Deben de servir de recordatorio de la materia a los alumnos, no deben sustituir 
a los libros originales. También sirven como guía en la exposición a los 
compañeros.

Se evalúa el hecho de que se entreguen y de que su confección implique un 
trabajo de estudio adecuado. 

Deben indicar el tiempo empleado en el estudio de la forma " Tiempo Asignado 
- Tiempo Empleado = (+/-) Diferencia ". 

Se prevé la presentación de 7 resúmenes en total. 

1.5.2 R0-1, Pruebas de Autoestudio 

Son entregables en papel que el profesor, una vez evaluados, devuelve al 
alumno para formen parte de su Carpeta. 

Cada prueba podría consistir en unas 3 preguntas, se cuentan tantos puntos 
como respuestas correctas. En cualquier caso la máxima puntuación por cada 
prueba es de 3 puntos. 

Se prevé la realización de 9 pruebas en total. 

Es un componente de la compencia transversal “Trabajo autónomo” en un 15% 

1.5.3 R0-2, Tutorial DAO 

Son los ejercicios a realizar en casa con el Tutorial en Línea de SolidWorks. 

Se evalúa el hecho de que se entreguen sin evidencias de no haber sido 
resueltos por el alumno. 

Se prevé la realización de 10 entregas en total. 

Es un componente de la compencia transversal “Trabajo autónomo” en un 70% 
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1.5.4 R1, Corrección de croquis 

Sirve para poner nota al alumno por la entrega del Libro de Croquis. (Recordar 
que el alumno debe entregar los croquis corregidos, conforme a las soluciones 
entregadas en clase) 

Se evalúan tanto el número de croquis resueltos, la limpieza del trabajo, así 
como que estos estén bien corregidos, con las marcas de corrección 
claramente distinguibles del trabajo original (se recomienda bolígrafo de color). 

El número total de croquis a entregar es de 20, en función del número de 
croquis corregidos y del seguimiento semanal del trabajo: 

Pocos croquis corregidos y bajo seguimiento semanal < 50% 0 puntos 

Croquis corregidos con regular seguimiento semanal < 80% 1 puntos 

Croquis corregidos y buen seguimiento semanal > 80% 2 puntos 

Es un componente de la compencia transversal “Trabajo autónomo” en un 15% 

1.5.5 (Eliminado) R2, Ejercicios Modelos 

Para puntuar entrega del trabajo realizado en clase en ejercicios de modelado 
3D.

El ejercicio no ha sido entregado o existen evidencias de que no 
ha sido resuelto en clase por el alumno o está resuelto en 
menos de un 20 %. 

0 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en menos de un 70 % o le 
falta implementar alguna función de DAO básica para el objetivo 
del aprendizaje. 

1 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en más de un 70 % y se han 
implementado todas las funciones básicas objetivo del 
aprendizaje. 

2 puntos 
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1.5.6 (Eliminado) R3, Ejercicios Planos 

Para puntuar entrega del trabajo realizado en clase en ejercicios de modelado 
3D + creación de planos. 

El ejercicio no ha sido entregado o existen evidencias de que no 
ha sido resuelto en clase por el alumno o está resuelto en 
menos de un 20 %. 

0 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en menos de un 70 % o le 
falta implementar alguna función de DAO básica para el objetivo 
del aprendizaje. 

1 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en más de un 70 % y se han 
implementado todas las funciones básicas objetivo del 
aprendizaje. 

2 puntos 

1.5.7 (Eliminado) R4, Ejercicios Geometría 

Para puntuar entrega del trabajo realizado en clase en ejercicios de geometría. 

El ejercicio no ha sido entregado o existen evidencias de que no 
ha sido resuelto en clase por el alumno o está resuelto en 
menos de un 20 %. 

0 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en menos de un 70 % o le 
falta implementar alguna función de DAO básica para el objetivo 
del aprendizaje. 

1 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en más de un 70 % y se han 
implementado todas las funciones básicas objetivo del 
aprendizaje. 

2 puntos 
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1.5.8 (Eliminado) R5, Ejercicios Superficies 

Para puntuar entrega del trabajo realizado en clase en ejercicios de superficies. 

El ejercicio no ha sido entregado o existen evidencias de que no 
ha sido resuelto en clase por el alumno o está resuelto en 
menos de un 20 %. 

0 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en menos de un 70 % o le 
falta implementar alguna función de DAO básica para el objetivo 
del aprendizaje. 

1 puntos 

El ejercicio entregado está resuelto en más de un 70 % y se han 
implementado todas las funciones básicas objetivo del 
aprendizaje. 

2 puntos 

1.5.9 R6, Evaluación Modelado y Planos 

Para puntuar prueba de evaluación de DAO con enunciado en axonométrico, 
modelado en 3D y confección de planos. 

Valores entre 0 y 10. 

Al inicio de la prueba se proveerá a los alumnos una tabla específica para cada 
ejercicio de evaluación, la siguiente tabla se muestra a modo ejemplo. 

Primer examen parcial laboratorio EGDAO 05-06-1C, Mecánicos M1, Prof. Brigos 
Errores 
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  El color identifica "Conceptos" de error que descuentan sobre 10   
  Entre paréntesis el máximo valor que puede tomar el "Concepto"   
                                  

1.5.10 R7, Evaluación Geometría 

Para puntuar prueba de evaluación de DAO de Geometría y Superficies.

Valores entre 0 y 10.  

Al inicio de la prueba se proveerá a los alumnos una tabla específica para cada 
ejercicio de evaluación, la siguiente tabla se muestra a modo ejemplo. 

Segundo examen parcial laboratorio EGDAO 05-06-1C, Mecánicos M1, Prof. Brigos 
Errores 
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Nota 
        
               
               
  El color identifica "Conceptos" de error que descuentan sobre 10 

Entre paréntesis el máximo VALOR que puede tomar el 
"Concepto" 

  Cada VALOR descuenta 0,5 puntos         

1.5.11 R8, Defensa proyecto 

Para puntuar la defensa del proyecto. Califica en la competencia transversal 
“Comunicación Oral y Escrita” en un 40% (eliminada esta competencia)
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Valores entre 0 y 10. 

Criterio % Alto Medio Bajo 

PRESENTACIÓN 100 10-8 7-4 3-0 

Equilibrio de las 
presentaciones

de los miembros 
del grupo 

10 SI Parcial NO 

Claridad 10 SI Parcial NO 

Profundidad 10 SI Parcial NO 

Concisión 10 SI Parcial NO 

Soporte gráfico 10 SI Parcial NO 

Respuesta a las 
preguntas

50 SI Parcial NO 

1.5.12 (Eliminado)R9, Comunicación Escrita y Gráfica 

Para puntuar el proyecto en conceptos de organización, estilo de escritura, 
componentes gráficos y normativa de planos. 

Califica en la competencia transversal “Comunicación Oral y Escrita” en un 
60%

Valores entre 0 y 10. 

1.5.13 R91, Trabajo en Grupo 

Para puntuar el proyecto en conceptos planificación, asignación de tareas y 
diseño en base a croquis a mano alzada (trabajo que se debe realizar en 
grupo). También debe haber un componente de calificación entre iguales, es 
decir los alumnos del grupo deben decidir con distribuir las notas entre ellos. 

Califica la competencia transversal “Trabajo en Equipo”. 
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Valores entre 0 y 10. 

1.5.14 R10, Evaluación Proyecto 

Para evaluación de los contenidos del Proyecto. 

Valores entre 0 y 10. 

Criterio % Alto Medio Bajo 

 100 10-8 7-4 3-0 

MEMORIA     

Formal 10 Índice 

Tipografía

Sangrías

...

Alguno de los 
aspectos no ha 
sido descrito o 
está incompleto 

Dos o más 
de los 
aspectos no 
se han 
desarrollado
correctament
e

Conceptual 10 Contenidos: 
Funcionalidad

Tabla de 
símbolos

Normativa

...

Alguno de los 
aspectos no ha 
sido descrito o 
está incompleto 

Dos o más 
de los 
aspectos no 
se han 
desarrollado
correctament
e

PLANOS 80

Vistas necesarias 15 SI  NO 

Cortes y 
secciones

15 C. único 

S. girada o 
desplazada 

½ vista 

½ corte 

Corte
escalonado o

girado

Simetrías 10 2 1 0 
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Complejidad en la 

Interpretación de 
las superficies 

10 Paralelas a 
planos de 
proyección. 

Tramos rectos o 
curvos

Tramos curvos 
aislados 

Perpendicular al 
plano de 
proyección. 

T. rectos y 
curvos tangentes 

Una intersección 
de tramos 
curvos

Oblicuos 

T. rectos y 
curvos
secantes

Varias
interseccione
s

Normalizada 15 SI Parcial No  

Acotación 15 SI Alguno de los 
aspectos no ha 
sido descrito o 
está incompleto 

Dos o más 
de los 
aspectos no 
se han 
desarrollado
correctament
e

1.6 Evaluación y Condicionantes 

1.6.1 Condicionantes 

Los “Condicionantes” son limitaciones que se imponen al mal uso de la política 
de evaluación, por lo tanto únicamente pretenden que la política de evaluación 
sea eficaz y justa. 
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1.6.1.1 Obligatoriedad de la realización del Proyecto. 

Es una condición necesaria para superar la asignatura la realización y 
presentación de un proyecto. 

Por ese motivo existe un condicionante de nota mínima para considerar el 
Proyecto presentado. 

La nota mínima para considerar el proyecto presentado es un 3,5 sobre 10. 

En caso de que no se supere la nota mínima del proyecto tampoco se podrá 
superar la nota de 4,5 sobre 10 como nota final de la asignatura. 

IMPORTANTE: 
Por lo tanto podría darse el caso de que un alumno que tuviese una nota media 
de aprobado o superior (por ejemplo de 6,5), pero que al final del curso no 
supera el 3,5 de nota de Proyecto, verá que su nota final de la asignatura sera 
4,5 en vez de 6,5. 

1.6.1.2 Sanción por copia fraudulenta en trabajos y pruebas. 

Las acciones irregulares que puedan conducir a la variación significativa de una 
evaluación en uno o más alumnos se consideran realizaciones fraudulentas de 
una evaluación. 

La evaluación fraudulenta se califica con un suspenso y valor numérico de 
cero.

La repetición de una evaluación fraudulenta por uno o más alumnos implica el 
suspenso y valor numérico de cero en calificación final de la asignatura. 

1.6.2 Evaluación, superados los condicionantes 

Criterio de base: 

Entregables (R0-1, R0-2, R1) => 40%

Evaluación Modelado y Planos (R6) => 25% (5% + 20%) 

Evaluación Geometría (R7) => 15%  

Proyecto (R8, R9, R10) => 20% 
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Proporción Entregables: 

R1 => 15%

R0-1 =>70% 

R0-2 => 15% 

Proporción Proyecto: 

R8 => 10% 

R9 => 15%

R91 => 25% 

R10 => 50%

Proporción en la nota final de las Competencias Transversales: 

Trabajo en Equipo => 5% (obtenida de R91) 

(Eliminado) Comunicación Oral y Escrita => 5% (obtenida de R8 y R9) 

Trabajo Autónomo => 5% (obtenida de Entregables, R0-1, R0-2 y R1) 

1.6.3 Recuperación de pruebas prácticas. 

Está prevista la realización de 3 pruebas prácticas, se las denomina: 

DAO1 (R6) 5% 

DAO2 (R6) 20% 

DAO3 (R7) 15% 

DAO1 obtedra la misma calificación que DAO2 si en esta se ha obtenido una 
nota superior a la anterior. 

Se proporcionará una Sesión para recuperar las pruebas prácticas DAO2 y 
DAO3 suspendidas (nota inferior al 5).

La máxima nota alcanzable en una prueba de recuperación práctica es de 5. 
Por lo tanto las pruebas de recuperación de prácticas no están sujetas a las 
rúbricas, solo admiten dos calificaciones: un 5 o la misma nota anterior. 
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1.7 Recursos on-line 

La asignatura tiene un espacio operativo en el campus virtual de la UPC: 

http://atenea.upc.edu/moodle/

Además se complementa con un un espacio FTP accesible con el link: 

ftp://portatil-2.upc.es/alumnesege/FTP_EG_Alumnes/

En este espacio se pueden encontrar las siguientes carpetas: 

1.7.1 Planificacio 

Contiene:

- Este documento MemoriaEG.pdf

- ObjectiusAutoEstudi.pdf 

- BiblioAutoEstudi.pdf 

- Las planificaciones por sesión GuiaAlumne.pdf. 

- El Subdirectorio Apunts con todos los apuntes referenciados en la Bibliografía. 
Son apuntes generales que pueden estar complementados o sustituidos por un 
profesor en particular. (Ver Directorio Professors) 

- Un subdirectorio RecursosSesio con un listado de las sesiones con los 
materiales y enunciados de soporte para la clase. Son materiales generales 
que pueden estar complementados o sustituidos por un profesor en particular. 
(Ver Directorio Profesores) 

1.7.2 Professors 

Aparece un listado de Subdirectorios, uno por profesor. 

Cada profesor mantiene las notas de sus alumnos así como sus aportaciones 
particulares, a parte de las generales contenidas en el directorio Planificacio. 
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1.7.3 RecursosSolidWorks 

Contiene un fichero que describe como obtener una copia legal del programa, 
para uso académico. 

Contiene manuales en inglés y castellano. 

1.8 Control de calidad 

Se proveen dos sistemas: 

- Recogida de tiempos de autoestudio 

- Una encuesta de la asignatura a realizar en la sesión 13, con los siguientes 
criterios:

Criterio Bien (2 puntos) Regular (1 
punto)

Mal (0 puntos) 

Contenido Se han rellenado 
todos los campos 
de la plantilla. 

Alguno de los 
campos de la 
plantilla no se han 
rellenado.

Dos o más 
campos de la 
plantilla están 
vacíos.

Descripción de 
las actividades y 
entregables

Las actividades y 
los entregables 
están muy bien 
descritas. Se usa 
un lenguaje claro 
y adecuado al 
nivel de los 
estudiantes. Si yo 
tuviese que hacer 
esas actividades, 
creo que no 
tendría dudas 
sobre lo que 
tengo que hacer. 

La descripción de 
alguna de las 
actividades o 
entregables es 
algo confusa. 
Creo que debería 
mejorarse la 
explicación. 

Varias de las 
actividades (o 
entregables)
resultan
confusas, y se 
usa un lenguaje 
poco apropiado 
para el nivel del 
alumno. So 
tuviese que hacer 
esas actividades, 
tendría
numerosas dudas 
sobre lo que debo 
hacer
exactamente.

Estimación del 
tiempo

La estimación del 
tiempo de las 
actividades es 

Tengo dudas 
sobre alguna de 
las estimaciones. 

En general, las 
estimaciones de 
tiempo de 
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apropiada. Creo 
que no puede 
dedicarse ni 
mucho tiempo 
más ni mucho 
tiempo menos a 
realizar las 
actividades 
descritas.

Creo que es 
posible que 
algunos alumnos 
requieran un 
tiempo
significativamente 
distinto al 
previsto.

dedicación me 
parecen poco 
realistas. Creo 
que no se van a 
corresponder con 
la realidad. 

Adecuación de 
las actividades y 
entregables a 
los objetivos 
formativos 

Creo que las 
actividades y 
entregables
previstos son 
adecuados para 
alcanzar los 
objetivos
formativos
previstos.

El plan me parece 
bien en general, 
pero creo que 
alguno de los 
objetivos no se 
aborda de forma 
adecuada con 
estas actividades. 

No veo clara la 
correspondencia
entre los objetivos 
que se persiguen 
y el plan de 
actividades 
previsto.

Distribución de 
las actividades 

Las actividades 
que se realizan 
en clase son las 
que más pueden 
beneficiarse de la 
presencia del 
profesor y de 
otros
compañeros. Por 
otra parte, las 
actividades 
previstas para 
fuera de clase 
pueden hacerse 
sin problema de 
forma individual 
(o en pequeños 
grupos sin el 
profesor, si se ha 
previsto así), 

Tengo dudas 
sobre algún caso 
en que creo que 
sería mejor hacer 
en clase una 
actividad prevista 
para fuera de 
clase, o 
viceversa.

No me gusta la 
forma en que se 
han distribuido las 
actividades. Creo 
que varias de las 
actividades 
propuestas para 
fuera de clase 
deberían hacerse 
en clase y 
viceversa.
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Es tracta el tema de tot el procés lligat amb el disseny dels locals de distribució d'optica, amb l'ajuda de les tècniques 
gràfiques, com a eina d'aplicació. 

És important entendre que el primer és el tema de la optica, i que el Dibuix és un camí molt efectiu per a poder tenir els 
conceptes clars, però sempre com a element auxiliar, tant per a l'exposició dels temes com per a una fluida interpretació 
de les idees que es van desenvolupant.

Dissenyar els espais per a les activitats d'òptica implica dominar els aspectes relatius al espai: composició, descripció, 
utilització i identificació. Més concretament en relació als diferents entorns on esdesenvolupa l'activitat de l'òptic 
optometrista, i que incideixen sobreetot en la funcionalitat dels espais, la seva decoració i finalment les exigències 
tècniques que hi van lligades.

També cal tenir nocions de tot el procés de disseny d'espais i la seva decoració.
A la vegada hi ha una component de llenguatge gràfic i eines de comunicació i descripció dels elements implicats en 
aquest procés de disseny.

CONEIXEMENTS

Caracter eminentment pràctic de l'assignatura. Es tracta d'establir una conexió clara de  les diferents activitats que pot 
abordar el futur profesional Òptic Optometrista,: Distribució venda d'optica, Exploració Gabinet optomètric. Teràpia i 
Entrenaments Visuals, amb les condicions relatives als espais: La seva constitució, Localització, Formalització i 
l'Identificació. Que l'alumne vegi amb facilitat la utilitat d'aquesta matèria en l'activitat professional, tant dintre de l'ambit 
comercial com en d'altres ambits menys habituals, com ara fabricació, disseny, gestió, investigació.

HABILITATS

Responsable: FRANCESC SALVADÓ ARQUÉS

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2009

DIPLOMATURA EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2003). (Unitat docent Optativa)
DIPLOMATURA EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 1993). (Unitat docent Optativa)

4

Unitat responsable: 370 - EUOOT - Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa

Titulació:

Professors

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Es combinaràn les classes presencials amb contingut teòric, metodològic i de discussió, amb les de laboratori, i resolució a
distància d'exercicis, que es comentaràn. També es plantejarà un treball global de curs que pretén produir un moviment 
continu al voltant dels coneixements i desenvolupament del curs. Amb la possibilitat de realitzar sessions de discussió a 
nivell semipresencial, a base de conversa per Internet i el Forum via el campus virtual. Així mateix es facilitatrà 
informació, comentaris i dades del seguiment del curs a través de l'espai del campus virtual de l'assignatura.

Metodologies docents
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Distingir, valorar qualitats del espais on es desenvolupa l'activitat òptica: Control de forma, dimensional i la relació amb 
els tres aspectes fonamentals: la localització de l'activitat, la formalització d'aquesta activitat i la seva difusió i identificació
a través de tot el procés de comunicaciò i de l'imatge. A la vegada adquirir eines gràfiques i de representació per un 
millor control dels paràmetres de l'espai en la seva tasca professional.

C. TRANSVERSALS

Control dels espais: localització d'activitats. Valoració de qualitats dels entrons urbans. Formalització: Disseny de 
distribucions, Relació entre espais i maquinària, instal.lacions, mobiliari i activitats humanes. Imatge: Comunicació visual 
desde els espais: Decoració d'espais, Aparadors, Retols, Elements d'identificació.

Dedicació total: 76h Altres activitats:

Classes laboratori:

Classes pràctiques:

Classes teòriques:

Treball autònom (no presencial):

7h

24h

6h

13h

26h

   9.21%

  31.58%

   7.89%

  17.11%

  34.21%

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Perfil Assignatura. Coneixements previs. Càrrega a l'Estudiant. Avaluació. Planteig pedagògic. Dinàmica del curs. 
Suport documental.

activitats:
Classe presencial, documentació de Intranet i proposta de metodologia docent, de treball i de gestió del curs.

ESPAI. L'ENTORN ON ES DESENVOLUPA L'ACTIVITAT. 
L.1. L'espai. Concepte de Lloc 
L.2. Elements i qualitats de forma i d'imatge.
L.3. Qualitat de la localització. Tipus de Localització.
L.4. Mètodes gràfics d'anàlisi i representació esquemàtica.
Entorn Gràfic: DIBUIX ESQUEMÀTIC

activitats: Classes presencials, Pràctiques de laboratori, aportació a un treball final global, en equip. Sessions de 
discussió a través d'un forum presencial i informàtic. Documentació i bibliografia complementaria per a treballar 
de forma no presencial

Descripció:

Descripció:

PRESENTACIÓ

LA LOCALITZACIÓ

Dedicació: 1h

Dedicació: 14h

Classes teòriques: 1h
Classes pràctiques: 0h
Classes laboratori: 0h
Altres activitats: 0h
Treball autònom (no presencial): 0h

Classes teòriques: 2h
Classes pràctiques: 0h
Classes laboratori: 4h
Altres activitats: 2h
Treball autònom (no presencial): 6h
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FUNCIÓ. FUNCIONS D'UN LOCAL PER A L'ACTIVITAT D'ÒPTICA I EXIGENCIES TÈCNIQUES.
A.1. Condicionants de l'establiment de l'activitat òptico-optometrista.
A.2. Consideració del tipus de funció a realitzar.
A.3. Esquemes de relació Funcional, Àmbits.
A.4. Tipus d'implantació. Locals. 
A.5. Característiques físiques del local.
Entorn Gràfic: DIBUIX TÈCNIC. Bases 

Activitats: Classes presencials, Pràctiques de laboratori, aportació a un treball final global, en equip. Sessions de 
discussió a través d'un forum presencial i informàtic. Documentació problemes i bibliografia complenmentaria per 
a treballar de forma no presencial

FORMA. CARACTERÍSTIQUES FORMALS D'UN LOCAL PER A ACTIVITAT D'ÒPTICA. DEFINICIÓ FORMAL DE 
L'ESPAI.
F.1. Definició formal de l'espai. 
F.2. Sistemes de representació. 
Anàlisi propostes i exemples de distribució d'un local.
Entorn Gràfic: Dibuix Arquitectònic, sistemes de representació.

Activitats: Classes presencials, Pràctiques de laboratori, aportació a un treball final global, en equip. Sessions de 
discussió a través d'un forum presencial i informàtic. Documentació problemes i bibliografia complenmentaria per 
a treballar de forma no presencial

Descripció:

Descripció:

L'ACTIVITAT ÒPTICA

LA FORMALITZACIÓ.

Dedicació: 19h

Dedicació: 19h

Classes teòriques: 3h
Classes pràctiques: 2h
Classes laboratori: 6h
Altres activitats: 2h
Treball autònom (no presencial): 6h

Classes teòriques: 3h
Classes pràctiques: 2h
Classes laboratori: 6h
Altres activitats: 2h
Treball autònom (no presencial): 6h
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IMATGE. ASPECTES D'IDENTIFICACIÓ, DIFUSIÓ I PROMOCIÓ. TRACTAMENT DE LA IMATGE.
I.1. Consideracions estètiques i funcionals.
I.2. Exposició del producte.
I.3. Els elements d'identificació.
Anàlisi d'aspectes estètics, compositius i amb diferents tècniques gràfiques. 
Entorn Gràfic: Grafisme i llenguatge visual. 

Activitats: Classes presencials, Pràctiques de laboratori, aportació a un treball final global, en equip. Sessions de 
discussió a través d'un forum presencial i informàtic. Documentació problemes i bibliografia complenmentaria per 
a treballar de forma no presencial. Presentació pública i defensa del treball global d'equip.

TÈCNIQUES COMPLEMENTARIES. la descripció dels  objectes: dibuix tècnic, Normalització. el dibuix amb 
ordinador: el cad. el disseny i la fabricació informatitzats tècniques gràfiques de suport: dibuix expressiu i artístic.
El modelat informàtic: objectes virtuals. Infografia

Activitats: Classes presencials, Pràctiques de laboratori, aportació a un treball final global, en equip. Sessions de 
discussió a través d'un forum presencial i informàtic. Documentació problemes i bibliografia complenmentaria per 
a treballar de forma no presencial

Descripció:

Descripció:

L'IDENTIFICACIÓ

EXPRESSIÓ GRÀFICA I VISUAL

Dedicació: 13h

Dedicació: 10h

Classes teòriques: 2h
Classes pràctiques: 2h
Classes laboratori: 4h
Altres activitats: 1h
Treball autònom (no presencial): 4h

Classes teòriques: 2h
Classes pràctiques: 0h
Classes laboratori: 4h
Altres activitats: 0h
Treball autònom (no presencial): 4h
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Es valorarà de manera continuada amb els següents apartats:
PRÀCTIQUES DE CLASSE, Constitueix el 30 % de la nota final
TREBALL DE CURS, fet en equip, amb els apartats: Planteig inicial, Seguiment, Presentació i defensa pública i Entrega 
final. Constitueix el 30% de la nota final.
TEORIA, Dues Avaluacions independents, AV1 i AV2, constitueixen el 40% de la nota final
Si algún alumne per causa justificada o incidència de seguiment del curs, no pot mantenir una continuïtat, i previ acord 
amb el professor, podrà obtenir nota de curs en base a una entrega final global d'exercicis pràctics que comptarà el 30%,
Un treball individual final que comptarà el 30 % i un únic examen final que comptarà el 40%.

Referències addicionals per a estudiants estrangers
Els estudiants estrangers poden presentar els treballs proves escrites i comunicar-se amb el professor, en el cas de semi-
presencialitat, amb les llengües: Francès, Anglès i Italià. També es possibilitarà d'orientar els treballs amb referències al 
lloc de procedència: Temes de treball, referències de temes de discussió. Es proveirà de bibliografia especialitzada en les 
llengües necessàries.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats
Teoria: El pes de les proves de teoria suma un 40%, desglossat en 2 proves,
de 20 i 20% de pes cadascuna, respectivament.
Pràctiques: El pes de les proves de pràctiques és d'un 30 %, amb 3 proves, les quals tenen un pes d'un 10% cadascuna 
d'elles.
Altres: El 30 % restant s'obtrindrà de l'avaluació d'una sèrie de treballs
en classe de problemes.

Capacitats prèvies
Aspectes bàsics de les diferents activitats de l'òptic optometrista: Exploració i correcció, venda i reparació d'aparells 
òptics, teràpies visuals. Fonaments de mètodes de representació gràfica i visual: Dibuix, comunicació escrita, i 
coneixements bàsics de tècniques informàtiques de comunicació: Ofimàtica, Navegació informàtica i edició. 
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Clara orientació sobre el disseny industrial, adreçat al producte, i l'expressió gràfica. Aborda l'àmbit general del disseny en
òptica, considerat com a disciplina global i la seva incidència a través de l'estètica la funcionalitat i els processos tècnic, 
com a  elements imprescindibles del disseny, en l'àmbit de les ulleres principalment i altres objectes com lentilles, 
complements, aparells, i l'usuari amb qui es relacionen aquests objectes. A través d'un ampli coneixement, la seva 
utilització en l'entorn professional i per a una bona gestió. En resum es pretén un millor coneixement i un control dels 
elements de l'òptica en què incideix el disseny.
Cal saber amb profunditat com són aquests objectes, com han sigut i han arribat a les formes actuals i com s'utilitzen i 
valoren i es relacionen amb els usuaris: Formal, estèticament.
A la vegada hi ha una component de llenguatge gràfic i eines de comunicació i descripció dels elements implicats en 
aquest procés de disseny.

CONEIXEMENTS

El Disseny Industrial, i adreçat al producte: Conceptes, definicions, història. Les Ulleres: Història: Com han sigut fins 
l'actualitat. Com són: Components, La seva clasificació segons diversos criteris, Le seves mides: Carcterístiques formals i 
estètiques. Carcateritzar als usuaris, les seves característiques formals i tipologies, relació entre ulleres i cares dels 
usuaris.

HABILITATS

Distingir, valorar qualitats de disseny de les ulleres. Descripció i tipificació de les ulleres, Les seves dimensions i la relació 
amb els rostres i tipologies facials. Metodologia per a la descripció gràfica de les ulleres i altres objectes de l'òptica: 
Aplicació del Dibuix Tècnic i tècniques d'expressió visual i gràfic

C. TRANSVERSALS

Reconeixer, Comparar i relacionar: Elements del Disseny en les ulleres, les cares dels usuaris. Reconeixement de persones
per la tipologia i recomanació del tipus de muntura o ulleres adients a una tipologia facial determinada. Desde la 
perspectiva del disseny: Estètica, Funcionalitat i Mides.

Responsable: FRANCISCO MARIA SALVADO ARQUES

Unitat que imparteix:

Curs:

Crèdits ECTS:

717 - EGE - Departament d'Expressió Gràfica a l'Enginyeria

2009

DIPLOMATURA EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 2003). (Unitat docent Optativa)
DIPLOMATURA EN ÒPTICA I OPTOMETRIA (Pla 1993). (Unitat docent Optativa)

4

Unitat responsable: 370 - EUOOT - Escola Universitària d'Òptica i Optometria de Terrassa

Titulació:

Professors

Objectius d'aprenentatge de l'assignatura

Es combinaràn les classes presencials amb contingut teòric, metodològic i de discussió, amb les de laboratori, i resolució a
distància d'exercicis, que es comentaràn. També es plantejarà un treball global de curs que pretén produir un moviment 
continu al voltant dels coneixements i desenvolupament del curs. Amb la possibilitat de realitzar sessions de discussió a 
nivell semipresencial, a base de conversa per Internet i el Forum via el campus virtual. Així mateix es facilitatrà 
informació, comentaris i dades del seguiment del curs a través de l'espai del campus virtual de l'assignatura.

Metodologies docents
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Dedicació total: 76h Altres activitats:

Classes laboratori:

Classes pràctiques:

Classes teòriques:

Treball autònom (no presencial):

8h

16h

6h

13h

33h

  10.53%

  21.05%

   7.89%

  17.11%

  43.42%

Hores totals de dedicació de l'estudiantat
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Continguts

Perfil Assignatura. Coneixements previs. Càrrega a l'estudiant. Avaluació. Planteig pedagògic. Dinàmica del curs. 
Suport documental.

activitats:
Classe presencial, documentació d'intranet i proposta de metodologia docent, de treball i de gestió del curs.

CONCEPTE, METODOLOGIA, CRITERIS   Metodologia del disseny industrial i de les ulleres. concepte, procés, 
història.

activitats: Classes presencials, Pràctiques de laboratori, aportació a un treball final global, en equip. Sessions de 
discussió a través d'un forum presencial i informàtic. Documentació i bibliografia complenmentaria per a treballar 
de forma no presencial

Descripció:

Descripció:

PRESENTACIÓ.

DISSENY

Dedicació: 2h

Dedicació: 10h

Classes teòriques: 1h
Classes pràctiques: 0h
Classes laboratori: 0h
Altres activitats: 0h
Treball autònom (no presencial): 1h

Classes teòriques: 2h
Classes pràctiques: 0h
Classes laboratori: 2h
Altres activitats: 2h
Treball autònom (no presencial): 4h



Última modificació: 15/05/2009

37030 - DULLERES - DISSENY D'ULLERES

Universitat Politècnica de Catalunya4 / 7

La seva definició: Evolució històrica, forma, dimensions, components. estudi tipològic.

Activitats: Classes presencials, Pràctiques de laboratori, aportació a un treball final global, en equip. Sessions de 
discussió a través d'un forum presencial i informàtic. Documentació problemes i bibliografia complenmentaria per 
a treballar de forma no presencial

L'USUARI: CONEIXEMENT DEL ROSTRE. Morfologia i constitució del rostre. tipologia. dimensions.

Activitats: Classes presencials, Pràctiques de laboratori, aportació a un treball final global, en equip. Sessions de 
discussió a través d'un forum presencial i informàtic. Documentació problemes i bibliografia complenmentaria per 
a treballar de forma no presencial

Descripció:

Descripció:

ULLERES.

CARES.

Dedicació: 19h

Dedicació: 18h

Classes teòriques: 3h
Classes pràctiques: 2h
Classes laboratori: 4h
Altres activitats: 2h
Treball autònom (no presencial): 8h

Classes teòriques: 2h
Classes pràctiques: 2h
Classes laboratori: 4h
Altres activitats: 2h
Treball autònom (no presencial): 8h
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Relació disseny-usuari. relació entre tipologies.    caràcter de disseny de les ulleres. caràcter dels rostres en 
relació al disseny. tipus característics. Moda. altres aspectes de disseny en l'utilització

Activitats: Classes presencials, Pràctiques de laboratori, aportació a un treball final global, en equip. Sessions de 
discussió a través d'un forum presencial i informàtic. Documentació problemes i bibliografia complenmentaria per 
a treballar de forma no presencial. Presentació pública i defensa del treball global d'equip.

TÈCNIQUES COMPLEMENTARIES. la descripció dels   objectes: dibuix tècnic, Normalització. el dibuix amb 
ordinador: el cad. el disseny i la fabricació informatitzats tècniques gràfiques de suport: dibuix expressiu i artístic.
El modelat informàtic: objectes virtuals. Infografia

Activitats: Classes presencials, Pràctiques de laboratori, aportació a un treball final global, en equip. Sessions de 
discussió a través d'un forum presencial i informàtic. Documentació problemes i bibliografia complenmentaria per 
a treballar de forma no presencial

Descripció:

Descripció:

 ESTÈTICA: RELACIÓ ULLERES-CARES.

EXPRESSIÓ GRÀFICA I VISUAL

Dedicació: 19h

Dedicació: 8h

Classes teòriques: 3h
Classes pràctiques: 2h
Classes laboratori: 4h
Altres activitats: 2h
Treball autònom (no presencial): 8h

Classes teòriques: 2h
Classes pràctiques: 0h
Classes laboratori: 2h
Altres activitats: 0h
Treball autònom (no presencial): 4h



Última modificació: 15/05/2009

37030 - DULLERES - DISSENY D'ULLERES

Universitat Politècnica de Catalunya6 / 7

Es valorarà de manera continuada amb els següents apartats:
PRÀCTIQUES DE CLASSE, Constitueix el 30 % de la nota final
TREBALL DE CURS, fet en equip, amb els apartats: Planteig inicial, Seguiment, Presentació i defensa pública i Entrega 
final. Constitueix el 30% de la nota final.
TEORIA, Dues Avaluacions independents, AV1 i AV2, constitueixen el 40% de la nota final
Si algún alumne per causa justificada o incidència de seguiment del curs, no pot mantenir una continuïtat, i previ acord 
amb el professor, podrà obtenir nota de curs en base a una entrega final global d'exercicis pràctics que comptarà el 30%,
un treball individual final que comptarà el 30 % i un únic examen final que comptarà el 40%.

Referències addicionals per a estudiants estrangers
Els estudiants estrangers poden presentar els treballs proves escrites i comunicar-se amb el professor, en el cas de semi-
presencialitat, amb les llengües: Francès, Anglès i Italià. També es possibilitarà d'orientar els treballs amb referències al 
lloc de procedència: Temes de treball, referències de temes de discussió. Es proveirà de bibliografia especialitzada en les 
llengües necessàries.

Sistema de qualificació

Normes de realització de les activitats
Teoria: El pes de les proves de teoria suma un 40%, desglossat en 2 proves,
de 20 i 20% de pes cadascuna, respectivament.
Pràctiques: El pes de les proves de pràctiques és d'un 30 %, amb 3 proves, de 10% de pes cadascuna d'elles.
Altres: El 30 % restant s'obtrindrà de l'avaluació d'una sèrie de treballs
en classe de problemes.

Capacitats prèvies
Aspectes bàsics de tecnologia òptica i aplicacions òptiques relacionades amb el disseny: Ulleres, adaptació òptica de les 
ulleres, Materials. Fonaments de mètodes de representació gràfica i visual: Dibuix, comunicació escrita, i coneixements 
bàsics de tècniques informàtiques de comunicació: Ofimàtica, Navegació informàtica i edició
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