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Última modificació: 21/11/2022
Unitat responsable: Escola Tècnica Superior d'Enginyeria de Camins, Canals i Ports de Barcelona
Unitat que imparteix: 751 - DECA - Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental.

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

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 4.5 Idiomes: Català

PROFESSORAT

Professorat responsable: AGNÈS VILA RIUS

Altres: AGNÈS VILA RIUS

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Específiques:
3098. Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb
aplicació a l'enginyeria.

METODOLOGIES DOCENTS

L'assignatura consta de 3 hores a la setmana de classes presencials a l'aula (informàtica).

Durant la classe, el professorat exposa els conceptes i fonaments teòrics bàsics de la matèria i assisteix els alumnes mentre realitzen
les pràctiques a l'ordinador.

El material de suport es comparteix mitjançant el campus virtual ATENEA.

Tot i que la majoria de les sessions s'impartiran en l'idioma indicat a la guia, potser les sessions en què es compti amb el suport
d'altres experts convidats puntualment es duguin a terme en un altre idioma.

OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

L'objectiu de l'assignatura és donar a l'alumne una formació sòlida en un dels programes de disseny gràfic més utilitzat en el món de
l'enginyeria (AutoCAD). L'aprenentatge es basa en l'estudi detallat dels fonaments numèrics i geomètrics del disseny, garantint així
uns coneixements aplicables i ampliables posteriorment en l'exercici de la professió. En aquest sentit, s'analitza en detall la part de
geometria bidimensional, que és de gran aplicació a l'enginyeria. La modelització tridimensional, d'aplicació més restringida, es
presenta en forma d'exemple a la recta final del curs. El curs abasta també tots aquells aspectes pràctics, de format i específics
necessaris per a la creació de plànols amb el software de treball.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup mitjà 18,0 16.00

Hores aprenentatge autònom 63,0 56.00

Hores grup petit 9,0 8.00
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Tipus Hores Percentatge

Hores grup gran 18,0 16.00

Hores activitats dirigides 4,5 4.00

Dedicació total: 112.5 h

CONTINGUTS

Tema 1. El disseny assistit per ordinador

Descripció:
Propietats bàsiques dels sistemes de CAD. Dispositius gràfics; hardware. Software existent; AutoCAD. Interacció amb altres tipus
de software. Exemples d'aplicació.

Dedicació: 2h 24m
Grup gran/Teoria: 1h
Aprenentatge autònom: 1h 24m

Tema 2. L'entorn AutoCAD. Conceptes i operacions bàsiques

Descripció:
L'entorn AutoCAD: àrea de dibuix, àrea de menús i àrea de comandes. Conceptes i operacions bàsiques: objectes; creació,
selecció i llistat.
L'entorn AutoCAD: àrea de dibuix, àrea de menús i àrea de comandes. Conceptes i operacions bàsiques: objectes; creació,
selecció i llistat.

Dedicació: 12h
Grup gran/Teoria: 2h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 7h

Tema 3. Geometria 2D (I): nocions elementals

Descripció:
Objectes: rectes, circumferències, arcs
Referències a objectes: punts de base, intersecció, perpendicularitat.
Construccions geomètriques senzilles.

Dedicació: 21h 36m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 12h 36m
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Tema 4. Geometria 2D (II): transformacions en el pla

Descripció:
Transformacions. Translacions.
Simetries, girs. Paral·lelisme. Sistemes de coordenades. Mesura de distàncies i d'angles.
Homotècies i semblances. Construccions geomètriques avançades.

Dedicació: 21h 36m
Grup gran/Teoria: 3h
Grup mitjà/Pràctiques: 6h
Aprenentatge autònom: 12h 36m

Tema 5. Estructura de dades dels fitxers gràfics AutoCAD

Descripció:
Codificació dels objectes gràfics ; formats d'entrada i sortida. Precisió. Pantalla virtual. Regeneració.
Importació i exportació. Formats d'entrada i sortida.

Dedicació: 14h 23m
Grup gran/Teoria: 6h
Aprenentatge autònom: 8h 23m

Tema 6. Tècniques avançades. Explotació de fitxers

Descripció:
Criteris i tècniques d'interpolació. Splines. Classificació. Suavitzat de splines.
Explotació dels fitxers gràfics. Operacions avançades amb objectes. Càlcul d'àrees. Exemples d'aplicació : digitalització i
tractament gràfic de mesures ; replanteig.
Explotació avançada dels fitxers gràfics : introducció a la programació dins d'AutoCAD. Exemples d'aplicació : programació
d'algorismes numèrics per a la resolució de problemes d'enginyeria.
Blocs, referències externes. Atributs. Tècniques complementàries (acotació).

Dedicació: 28h 47m
Grup gran/Teoria: 6h
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Grup petit/Laboratori: 3h
Aprenentatge autònom: 16h 47m

Tema 7. Geometria 3D. Introducció

Descripció:
Generació de figures 3D a partir de models 2D. Moviments a l'espai. Exemples de modelització de sòlids.

Dedicació: 7h 11m
Grup mitjà/Pràctiques: 3h
Aprenentatge autònom: 4h 11m



Data: 18/05/2023 Pàgina: 4 / 4

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

L'alumne s'avaluarà mitjançant dos tipus de proves. D'una banda, durant les classes es realitzaran diverses proves avaluables, que
l'alumne haurà de lliurar a l'acabar la sessió; aquestes proves tindran un pes d'un 30% en la nota final. D'una altra banda, cap al final
del curs l'alumne haurà de realitzar un examen d'avaluació. L'examen es fa en aula informàtica i consta d'una part teòrica, amb
qüestions sobre conceptes associats als objectius d'aprenentatge de l'assignatura, i d'una part pràctica, consistent en un conjunt
d'exercicis d'aplicació, que es realitzen a l'ordinador. Aquest examen tindrà un pes d'un 70% de la nota final.

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. Es realitzaran avaluacions extraordinàries per a aquells estudiants que per causa de força major
acreditada no hagin pogut realitzar alguna de les proves d'avaluació continuada.

Aquestes proves hauran d'estar autoritzades pel cap d'estudis corresponent, a petició del professor responsable de l'assignatura, i es
realitzaran dins del període lectiu corresponent.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Si l'alumne no lliura almenys el 50% dels exercicis avaluables realitzats durant la classe, la seva qualificació final serà de No
Presentat.
Si l'alumne no assisteix a l'examen d'avaluació, la seva qualificació final serà de No Presentat.
En la resta de casos, s'apliquen els criteris descrits a l'apartat anterior.

Per més detalls, veure el Mètode de qualificació.
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