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Unitat responsable: Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú
Unitat que imparteix: 717 - DEGD - Departament d’Enginyeria Gràfica i de Disseny.

Titulació: GRAU EN ENGINYERIA DE DISSENY INDUSTRIAL I DESENVOLUPAMENT DEL PRODUCTE (Pla 2009).
(Assignatura obligatòria).

Curs: 2022 Crèdits ECTS: 6.0 Idiomes: Català, Castellà

PROFESSORAT

Professorat responsable: Joan Josep Aliau Pons

Altres: (P) Daniel Espín Agüera
(P) Gerard Sanz Collado
(P) Daniel Rodríguez Rodríguez
(T) Joan Josep Aliau Pons

CAPACITATS PRÈVIES

Coneixements bàsics de disseny en 3D. SolidWorks

REQUISITS

Haver cursat i aprovat EXGR.

COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA

Transversals:
1. APRENENTATGE AUTÒNOM - Nivell 2: Dur a terme les tasques encomanades a partir de les orientacions bàsiques donades pel
professorat, decidint el temps que cal emprar per a cada tasca, incloent-hi aportacions personals i ampliant les fonts d'informació
indicades.
2. 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.
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.

METODOLOGIES DOCENTS

- A 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.

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.
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA

- Conèixer la Normativa i la Terminologia de l'Enginyeria Gràfica.
- Valorar l'importància de la normalització com a mitjà universal de llenguatge gràfic.
- Adquirir destresa per interpretar i plasmar idees gràficament de forma ràpida.
- Dotar l'estudiant de la capacitat d'interpretar i projectar així com resoldre problemes de disseny basats en productes, conjunts i els
components que el formen.
- Identificació de les diferents parts que defineixen un producte, especejament i representació així com la seva funció.
- Representar gràficament els components i els seus sistemes d'unió. Detallant cada producte.
- Capacitat de gestió i maneig de documentació tècnica relacionada amb el producte. Així com l'aplicació de la normativa en la
representació de plànols de conjunt amb les indicacions corresponents.
- Coneixements d'una sèrie de mètodes i eines de disseny i desenvolupament de producte.

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT

Tipus Hores Percentatge

Hores grup petit 30,0 20.00

Hores aprenentatge autònom 90,0 60.00

Hores grup gran 30,0 20.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS

1. Toleràncies Dimensionals.

Descripció:
- Identificar les geometries que requereixen tolerància dimensional.
- Elecció i especificació en f=(aplicació, cost, funcionalitat).

Activitats vinculades:
Exercicis pràctics aplicant les toleràncies òptimes.

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

2. Acabats Superficials.

Descripció:
- Identificar les superficies que requereixen acabats superficial específic.
- Elecció i especificació en f=(aplicació, cost, funcionalitat).

Activitats vinculades:
Exercicis pràctics aplicant les toleràncies dimensionals i acabats superficials òptims.

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h
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3. Toleràncies Geomètriques.

Descripció:
- Identificar les geometries que requereixen tolerància geomètrica.
- Elecció i especificació en f=(aplicació, cost, funcionalitat).

Activitats vinculades:
Exercicis pràctics aplicant les toleràncies dimensionals, geomètriques i acabats superficials òptims.

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

4. Estanquitat. Solucions tècniques.

Descripció:
- Estudi de les alternatives existents i els seus requeriments per a una aplicació òptima.
- Elecció i especificació en f=(aplicació, cost, funcionalitat).

Activitats vinculades:
Exercicis pràctics aplicant les solucions d'estanquitat òptimes.

Dedicació: 4h
Grup gran/Teoria: 4h

5. Disseny de peces en funció del procés de fabricació.

Descripció:
- Disseny de peces d'injecció d'alumini.
- Disseny de peces d'injecció de termoplàstic.
- Disseny de peces d'estampació (xapa).

Objectius específics:
Aplicar els coneixements adquirits a l'assignatura

Activitats vinculades:
Exercicis pràctics aplicant tots els coneixements teòrics adquirits a l'assignatura.

Dedicació: 8h
Grup gran/Teoria: 8h

Pràctiques de Laboratori.

Descripció:
Pràctica P1.
- Disseny 2d i 3d d'un producte aplicant conceptes teòrics adquirits a teoria.
Pràctica P2.
- Redisseny d'un producte en f=(material).

Activitats vinculades:
Ampliar coneixements de disseny en 3D (Solidworks)

Dedicació: 28h
Grup petit/Laboratori: 28h
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SISTEMA DE QUALIFICACIÓ

S'aplicarà un model d'avaluació continuada per poder fer un seguiment dels coneixements adquirits, del treball individual.
L'avaluació formativa requereix l'assistència presencial de l'alumne al menys del 90 % de les sessions pràctiques i de laboratori.
L'avaluació d'adquisició de coneixements, competències i habilitats és realitzarà a partir de:
- Parcial 1....................................................................................20%
- Parcial 2....................................................................................40%
- Pràctiques d'aplicació individual ...................................................40% (Laboratori CAD i treball autònom)
-  Exercicis  setmanals  a  classe  de  teoria  i  rendiment  als  laboratoris  ....  10% (aquest  percentatge addicional  substitueix  a  la
reavaluació)
El sistema d'avaluació, d'acord amb l'article 4.1.3 de la vigent Normativa acadèmica dels estudis de Grau i Màster de l'EPSEVG, NO
contempla la Reavaluació, a canvi la puntuació es farà sobre 11 punts (+10% addicional).

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.

Es imprescindible assistir i participar activament a l'aula i tenir una actitud crítica i activa per a la millora dels processos tècnics i
creatius, i optar al +10%.
Les pràctiques fetes amb CAD hauran d'enviar-se mitjançant l'aplicació ATENEA si el professor així ho estableix.
Els exercicis fets a mà s'hauran d'enviar per ATENEA amb format "PDF"

BIBLIOGRAFIA

Bàsica:
- Henry, Kevin. Dibujo para diseñadores de producto : de la idea al papel. Barcelona: Prompress, 2012. ISBN 9788492810512.
- Bocetos en diseño de producto = Esboços em design de produto. Madrid: Ilusbooks, 2012. ISBN 9788415227250.
- Félez, Jesús; Martinez, Maria Luisa. Ingeniería gráfica y diseño. Madrid: Síntesis, 2008. ISBN 9788497564991.
- Auria Apilluelo, José M.; Ibáñez Carabantes, Pedro; Ubieto Artur, Pedro. Dibujo industrial : conjuntos y despieces. 2a ed. Madrid
[etc.]: Paraninfo, 2005. ISBN 8497323904.
- Hernández Abad, Francisco [et al.]. Ingeniería gráfica : introducción a la normalización. 3a ed. Terrassa: ETSEIAT Departamento de
Expresión Gráfica en la Ingeniería, 2008. ISBN 8460946592.
- Pipes, Alan. El Diseño tridimensional : del boceto a la pantalla. Barcelona: Gustavo Gili, 1989. ISBN 8425214165.

Complementària:
- Félez, Jesús; Martínez, Mª Luisa. Dibujo industrial. 3a ed. Madrid: Síntesis, 1999. ISBN 8477383316.

RECURSOS

Altres recursos:
Intranet Docent ATENEA.
Altres apunts de consulta i enllaços web disponibles a l'espai propi de l'assignatura.


