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Titulació: GRAU EN ENGINYERIA D'OBRES PÚBLIQUES (Pla 2010). (Assignatura obligatòria).

Curs: 2021 Crèdits ECTS: 7.5 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: JORDI POBLET PUIG

Altres: MARIO FERNANDEZ GONZALEZ, ÀXEL LEGARES SIERRA, SERGIO LOPEZ LAZARO, JORDI
POBLET PUIG

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3101. Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

Transversals:
592. COMUNICACIÓ EFICAÇ ORAL I ESCRITA - Nivell 2: Utilitzar estratègies per preparar i dur a terme les presentacions orals i
redactar textos i documents amb un contingut coherent, una estructura i un estil adequats i un bon nivell ortogràfic i gramatical.
595. TREBALL EN EQUIP - Nivell 2: Contribuir a consolidar l'equip, planificant objectius, treballant amb eficàcia i afavorint-hi la
comunicació, la distribució de tasques i la cohesió.
599. ÚS SOLVENT DELS RECURSOS D'INFORMACIÓ - Nivell 3: Planificar i utilitzar la informació necessària per a un treball acadèmic
(per exemple, per al treball de fi de grau) a partir d'una reflexió crítica sobre els recursos d'informació utilitzats.
602. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 3: Aplicar els coneixements assolits a la realització d'una tasca en funció de la pertinència i la
importància,  decidint  la manera de dur-la a terme i  el  temps que cal  dedicar-hi  i  seleccionant-ne les fonts d'informació més
adequades.
584. 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.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 5 hores a la setmana de classes presencials a l'aula de dibuix assignada.
Es dediquen a classes teòriques 2 hores, en què el professorat exposa els conceptes i materials bàsics de la matèria, presenta
exemples i realitza exercicis i 1 hora de realització de treballs pràctics a classe.
Finalment, es dedica a classes de laboratori 2 hores també en un grup reduït, en el qual s'impartiran les classes de CAD.
S'utilitza material de suport en format de pla docent detallat mitjançant el campus virtual ATENEA: continguts (apunts en format pdf),
programació d'activitats d'avaluació i d'aprenentatge dirigit (pràctiques i exàmens d'anys anteriors) i bibliografia.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

Capacitat de visió espacial i coneixements de tècniques de representació gràfica tradicionals. Coneixements de geometria mètrica.

1. Capacitat per resoldre problemes de geometria mètrica plana i espacial.
2. Capacitat per realitzar un treball de plànols acotats d'una estructura singular d'enginyeria.
3. Capacitat per utilitzar programes de disseny assistit per ordinador, en problemes senzills. Capacitat per a la utilització del sistema
cònic per representar una estructura singular d'enginyeria.

Coneixements de les eines bàsiques de la geometria mètrica: construccions i demostracions amb regle i compàs. Coneixements de
plànols acotats. Coneixements de dibuix tècnic. Coneixements de sistema cònic.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores activitats dirigides 7,5 4.00

Hores aprenentatge autònom 105,0 56.00

Hores grup mitjà 15,0 8.00

Hores grup petit 15,0 8.00

Hores grup gran 45,0 24.00

Dedicació total: 187.5 h
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CONTINGUTS

01. SISTEMA DIÈDRIC ORTOGONAL

Descripció:
Introducció.
Escales.
Traçats fonamentals en el pla.
Sistemes de representació.
Representació del punt.
Representació de la recta.
Representació del pla.
Representacions normalitzades d'objectes.
Resolució exercicis.
Resolució exercicis.

Objectius específics:
1) Adquirir habilitats alhora de dibuixar figures geomètriques bidimensionals.
2) Familiaritzar-se amb l'ús d'estris de dibuix com el compàs o les plantilles de corbes (i similars).
3) Aprendre a resoldre problemes geomètrics senzills.
1) Entendre el concepte de projecció sobre un pla.
2) Conèixer diverses maneres de fer aquestes projeccions.
3) Conèixer el sistema de projecció dièdric.
4) Familiaritzar-se amb els conceptes de planta, alçat, perfil.
5) Saber situar correctament cadascuna de les vistes o projeccions tant en el sistema americà com en l'europeu.
6) Diferenciar entre aresta/cara vista i oculta.
7) Aprendre a fer les projeccions dièdriques d'una peça.
8) Tenir la capacitat de visualitzar una peça que es mou a l'espai (imaginar la peça en la posició final, coneguda la posició inicial i
el moviment).
9) Familiaritzar-se amb diverses tipologies de peces, incloent-ne les que tinguin cares corbes i que, per tant, calgui determinar el
seu contorn aparent.
10) Ser capaç de visualitzar una peça seccionada.

Dedicació: 31h 12m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 18h 12m
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02. SISTEMA AXONOMÈTRIC ORTOGONAL

Descripció:
Fonaments del sistema.
Escales axonomètriques.
Magnituds veritables.
Representació de figures planes.
Representació de sòlids.
Intersecció amb rectes i plans.
Seccions.
Aplicacions o perspectives.
Projecció d'ombres.
Resolució exercicis.
Resolució exercicis.

Objectius específics:
1) Familiaritzar-se amb conceptes com el d'angle de fuga o coeficient de reducció.
2) Graduació dels eixos coordenats aplicant escales.
3) Abatiment de plans coordenats.
4) Aprendre a representar punts, rectes i plans.
5) Familiaritzar-se amb el concepte de "perspectiva de la projecció d'un element" sobre els plans coordenats.
6) Saber fer operacions geomètriques com interseccions d'una recta amb un pla, la interseccions de plans, etc en perspectiva
axonomètrica ortogonal.
Saber resoldre, aplicant els coneixements apresos, problemes d'obres i d'intersecció de plans amb figures.

Dedicació: 31h 12m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 18h 12m
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04. PERSPECTIVA CÒNICA

Descripció:
Introducció.
Fonaments de la perspectiva cònica.
Perspectiva cònica determinada.
Elements que intervenen en la perspectiva cònica.
Representació del punt.
Representació de la recta.
Representació del pla.
Representació de línies i superfícies.
Mètodes perspectius.
Projecció d'ombres.
Resolució exercicis.
Resolució exercicis.

Objectius específics:
1) Entendre el mecanisme que ens permet representar en el paper, operacions (projeccions centrals) que realment passen en un
espai tridimensional.
2) Assimilar que en el paper de treball hi representarem alhora tant el pla geometral com el pla del quadre.
3) Comprendre i aprendre a utilitzar el mètode de les prolongacions.
4) Assumir que en perspectiva cònica no és immediat trobar la perspectiva d'un punt de l'espai i que una bona manera
d'aconseguir-ho és per mitja de rectes horitzontals.
5) Aprofitant que es proposen exemples molt senzills, assimilar i practicar el mètode de les prolongacions.
6) Adquirir eines per superar el fet que un punt de fuga pugui estar fora del paper. Aprendre a treballar amb plans visuals.
7) Entendre el significat de "dibuixar una perspectiva cònica d'una figura a una escala determinada".
8) Familiaritzar-se amb els dos mètodes d'aplicació d'escales que es faran servir.
9) Adquirir criteris per triar un joc d'escales adequat.
10) Saber reconèixer quan una figura es troba en un pla visual. i ser capaços de dibuixar la perspectiva cònica en aquests casos.
11) Familiaritzar-se amb la tècnica de l'abatiment de plans en cònica, o adquirir la suficient visió espacial per resoldre els
problemes, quan sigui necessari, per mitjà d'una construcció auxiliar.
12) Aprendre a fer perspectives còniques de circumferències, sigui quina sigui la seva situació a l'espai.

Dedicació: 31h 12m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 18h 12m



Data: 27/06/2022 Pàgina: 6 / 9

03. PLANS ACOTATS

Descripció:
Fonaments, punts, rectes i plans.
Intersección, paral·lelisme, perpendicularitat i abatiments.
Superfícies geomètriques i topogràfiques.
Cobertes d'edificis.
Obres lineals i plataformes.
Resolució exercicis
Resolució exercicis.

Objectius específics:
1) Aprendre els principis bàsics dels Plans Acotats.
2) Conèixer com s'hi representen els punts i les rectes.
3) Adquirir les habilitats més bàsiques per fer petites operacions relatives a punts i rectes (exemple: situar un punt sobre una
recta; determinar la distància entre dos punts)
3) Conèixer com es representa un pla
4) Familiaritzar-se amb conceptes com el de "recta de màxim pendent", "traça del pla"...
5) Aprendre a realitzar operacions geomètriques que incloguin plans (intersecció de dos plans, dibuixar una recta continguda en
un pla,...)
6) Saber dibuixar plans i rectes que siguin paral·lels i perpendiculars.
7) Ser capaç de fer altres operacions geomètriques tridimensionals com intersecar una recta amb un pla, abatre plans, dibuixar
plans i rectes que formin un angle donat amb un altre pla etc.
8) Conèixer la representació de superfícies geomètriques bàsiques (esferes, cons, cilindres) per mitjà de plans acotats.

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 5h
Grup mitjà/Pràctiques: 2h
Grup petit/Laboratori: 5h
Aprenentatge autònom: 16h 47m

05. LABORATORI CAD

Descripció:
01.01 Eines bàsiques

01.02 Eines bàsiques
01.03 Eines bàsiques
2.1 L'espai tridimensional
2.2 Visualització tridimensional
2.3 Modelatge de sòlids
2.3.1 Creació de sòlids
2.3.2 Combinació de sòlids
2.3.3 Edició arestes d'un sòlid
2.3.4 Edició de sòlids
2.4 EXERCICI TEMA 2 (modelat figura)

2.1 L'espai tridimensional
2.2 Visualització tridimensional
2.3 Modelatge de sòlids
2.3.1 Creació de sòlids
2.3.2 Combinació de sòlids
2.3.3 Edició arestes d'un sòlid
2.3.4 Edició de sòlids
2.4 EXERCICI TEMA 2 (modelat figura)
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2.1 L'espai tridimensional
2.2 Visualització tridimensional
2.3 Modelatge de sòlids
2.3.1 Creació de sòlids
2.3.2 Combinació de sòlids
2.3.3 Edició arestes d'un sòlid
2.3.4 Edició de sòlids
2.4 EXERCICI TEMA 2 (modelat figura)

03.01 Presentacions en espai paper
03.02 Presentacions en espai paper
03.03 Presentacions en espai paper
4.1 Visualització tridimensional CAD
4.2 Exportació models
4.3 EXCERCICI FINAL _ APLIACIÓ TEMES 1+2+3

4.1 Visualització tridimensional CAD
4.2 Exportació models
4.3 EXCERCICI FINAL _ APLIACIÓ TEMES 1+2+3

4.1 Visualització tridimensional CAD
4.2 Exportació models
4.3 EXCERCICI FINAL _ APLIACIÓ TEMES 1+2+3

Objectius específics:
Els objectius finals del laboratori de CAD són:

- Preparació dels alumnes per a la utlització dels instruments infromàtics com a eina en la resolució dels problemes geomètrics.
- Identificar i representar mitjançant el sistema de vistes múltiples les característiques del punt, la línia, plànols i els objectes,
d'acord amb la seva ubicació en l'espai.
- Conèixer, identificar i utilitzar els volums sòlids coneguts en geometria.
- Introducció de l'alumne a la utilització racional de la informàtica com a base de treball, sota el "interface" dels sistemes
operatius, i l'aplicació del programari específic com a eina de dibuix en 2D. Sempre sota la directriu conceptual de l'estructuració
geomètrica dels projectes a representar i l'ajuda de la informàtica en el camp de la geometria descriptiva i del dibuix tècnic.

Específics:
- Introducció a l'interficie de del software Autocad
- Eines de dibuix
- Eines d'edició
- Ajudes al dibuix
- Gestió de capes
- Blocs, generació, edició i gestió
- Ajudes al dibuix
- Configuració espai paper
- Gestió de referències externes (imatges, arxius de CAD)
- Acotació i retolació
- Valor de línia
- Escala del dibuix
- Impressió de documents

Dedicació: 57h 35m
Grup gran/Teoria: 8h
Grup mitjà/Pràctiques: 8h
Grup petit/Laboratori: 8h
Aprenentatge autònom: 33h 35m
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

La qualificació final és la suma de les qualificacions parcials següents:
Npr: qualificació pràctiques (4 pràctiques - 10 làmines)
Npac: qualificació avaluació continuada (4 practiques avaluació continuada)
Ncad: qualificació practiques CAD (4 pràctiques)
Npf: qualificació de proves finals (2 proves)

Nfinal = 0.1 * Npr + 0.2 * Npac + 0.2 * Ncad + 0.5 * Npf + [0,1 * Nfinal]
(A la nota final s'afegirà un 10% de la -Nfinal-, si l'alumne ha seguit correctament el curs prenent com a referència una assistència >
85% de les classes).

L'avaluació continuada consisteix a fer diferents activitats individuals, de caràcter additiu i formatiu, realitzades durant el curs (dins de
l'aula).

01. PRÀCTIQUES:
Durant el curs es lliurarà documentació amb 4 exercicis pràctics (10 làmines), i que es realitzaran en horari de practiques a classe,
amb la possibilitat de finalitzar-los de forma autònoma.
La mitja de les 4 pràctiques donarà com a resultat la qualificació de les pràctiques (Npr)
Tots les pràctiques d'aquest apartat tenen el mateix valor.

02. PRÀCTIQUES AVALUACIÓ CONTINUADA:
Al final de cada tema, es realitzarà un exercici a classe, que es lliurarà a final d'aquesta, amb una duració aproximada d'1 hora.
La mitja dels 4 exercicis donarà com a resultat la qualificació de pràctiques d'avaluació continuada (Npac)
Tots les pràctiques d'aquest apartat tenen el mateix valor.

03. PRÀCTIQUES CAD:
Durant el curs es lliurarà documentació via ATENEA dels 4 exercicis pràctics en format CAD i PDF, i que es realitzaran en horari de
practiques a classe, amb la possibilitat de finalitzar-los de forma autònoma.
La mitja de les 4 pràctiques donarà com a resultat la qualificació de les pràctiques CAD (Ncad)
Tots les pràctiques d'aquest apartat tenen el mateix valor.

04. PROVES FINALS:
Les proves finals consten d'una part amb qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura pel que fa
al coneixement o la comprensió, i d'un conjunt d'exercicis d'aplicació.
Es realitzaran dues durant el curs, la primera sobre els temes 1 (dièdric) i 2 (axonomètric), i la segona sobre els temes 3 (plans
acotats) i 4 (cònica).
Les dues proves d'aquest apartat tenen el mateix valor.
La nota d'aquesta prova final donarà com a resultat la qualificació de proves finals (NPF)
Criteris de qualificació i d'admissió a la reavaluació: Els alumnes suspesos a l'avaluació ordinària que s'hagin presentat regularment a
les proves d'avaluació de l'assignatura suspesa tindran opció a realitzar una prova de reavaluació en el període fixat en el calendari
acadèmic.
No podran presentar-se a la prova de reavaluació d'una assignatura els estudiants que ja l'hagin superat ni els estudiants qualificats
com a no presentats.
La qualificació màxima en el cas de presentar-se a l'examen de reavaluació serà de cinc (5,0).
La no assistència d'un estudiant convocat a la prova de reavaluació, celebrada en el període fixat no podrà donar lloc a la realització
d'una altra prova amb data posterior.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si no es realitza alguna de les activitats de laboratori o d'avaluació contínua en el periode programat, es considerarà com a puntuació
zero.



Data: 27/06/2022 Pàgina: 9 / 9

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Palencia Rodríguez, J.; Fernández González, F.; Carreras Cabello, R. Dibujo técnico: introducción a los sistemas de representación.
Madrid: Colegio de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos - Servicio de publicaciones, 1981. ISBN 84-7493-011-1.
- Izquierdo Asensi, F. Geometría descriptiva: vol. 1: sistemas y perspectivas. 26a ed. ampl. y rev. Madrid: Fernando Izquierdo Asensi,
2008. ISBN 9788493366872 (V. 1).


