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COMPETÈNCIES DE LA TITULACIÓ A LES QUALS CONTRIBUEIX L'ASSIGNATURA
Específiques:
1. 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 aplicac ions de disseny assistit per ordinador.
2. 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.

METODOLOGIES DOCENTS
- Desenvolupar i estimular el sentit del raonament espaial, l'ordre en la informació visual, i la
capacitat de comunicació gràfica
- Conèixer els codis específics del Dibuix Tècnic i la representació visual, especialment en la
representació de peces i mecanismes.
- Conèixer les singularitats de la representació tècnica del vaixell i les projeccions cartogràfiques
- Exercitar les capacitats anteriors mitjançant eines i estratègies digitals de dibuix, de disseny i de
representació de imatges
- Comprendre i sintetitzar els coneixements de l'asignatura a partir de exercicis pràctics en
avaluació contínua
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OBJECTIUS D'APRENENTATGE DE L'ASSIGNATURA
Que l'estudiant assoleixi un nivell professional en les seves capacitats de visió tridimensional, coneixement espaial analític, i de
disseny, mitjançant tècniques d'expressió, representació i informació gràfica, tant a través de medis convencionals o analógics -amb
mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva-, com a través de medis digitals o automatitzats, amb dispositius i
programari de dibuix i disseny assistit per ordinador.
Els resultats esperats de l'aprenentatge són:
- Resoldre els problemes gràfics que es plantegen en l'àmbit de l'enginyeria i la cartografia
- Aplicar els coneixements adquirits sobre els problemes de disseny en l'enginyeria
- Desenvolupar la capacitat d'abstracció i creativitat en l'espai tridimensional.
- Identificar objectius de representació i disseny, i ésser capaç d' elaborar plans per assolir-los.
- Utilitzar recursos i serveis informacionals i en xarxa per executar tasques de representació i disseny
Adicionalmente, l'objectiu de l'assignatura és satisfer plenament el requisit 2.2 de les competències STCW, específicament, la correcta
"Interpretació dels dibuixos i manuals de maquinària".

HORES TOTALS DE DEDICACIÓ DE L'ESTUDIANTAT
Tipus

Hores

Percentatge

Hores grup petit

8,0

5.33

Hores aprenentatge autònom

90,0

60.00

Hores grup mitjà

24,0

16.00

Hores activitats dirigides

4,0

2.67

Hores grup gran

24,0

16.00

Dedicació total: 150 h

CONTINGUTS
Sistemes de representació
Descripció:
Fonaments de la informació gràfica. Representació tècnica industrial. Mètodes i Procediments. Introducció al CAD
Objectius específics:
Que l'estudiant assoleixi un nivell professional en les seves capacitats de visió tridimensional, coneixement espaial analític, i de
disseny, mitjançant tècniques d?expressió, representació i informació gràfica, tant a través de medis convencionals o analógics amb mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva-, com a través de medis digitals o automatitzats, amb
dispositius i programari de dibuix i disseny assistit per ordinador.
Dedicació: 0h 55m
Grup gran/Teoria: 0h 55m

Representació de peces i mecanismes I.
Descripció:
Símbols, estàndars i normatives. Escala.
Dedicació: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h
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Representació de peces i mecanismes II.
Descripció:
Dibuix i Disseny Assistit per Ordinador (estratègies específiques).
Dedicació: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h

Representació de peces i mecanismes III.
Descripció:
Croquització, Acotació, Talls i Seccions.
Dedicació: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h

Representació tècnica del vaixell.
Descripció:
Pla de Formes.
Dedicació: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h

Cartografia i Projeccions.
Descripció:
Cartografia, dibuix de cartes i projeccions geomètriques
Objectius específics:
.
Dedicació: 1h
Grup mitjà/Pràctiques: 1h

SISTEMA DE QUALIFICACIÓ
La qualificació final s'obté a partir de: 1) la nota de treballs i proves realitzats al llarg de l'assignatura -en avaluació contínua- (50%),
i 2) de la nota de l'examen final (50%).
Es realitzarà una prova final de reavaluació els alumnes que compleixin els requisits establerts per la normativa del
centre, que avaluarà la totalitat de la matèria impartida durant el curs.

NORMES PER A LA REALITZACIÓ DE LES PROVES.
Obtindran la qualificació de 'No Presentat' els estudiants que no facin l'examen final
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