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Informació general de l'assignatura

Denominació EXPRESSIÓ GRÀFICA II

Codi 102310

Semestre d'impartició 2n Q Avaluació Continuada

Caràcter Obligatòria

Nombre de crèdits
ECTS

6

Crèdits teòrics 0

Crèdits pràctics 0

Departament/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Informació important
sobre tractament de
dades

Consulteu aquest enllaç per a més informació.

Idioma/es d'impartició Català 75% 
Anglès 20% 
Castellà 5%

Distribució de crèdits Joan Roca Enrich 
??
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/6YmWjHtUWcryan1


Joan Roca Enrich

Informació complementària de l'assignatura

Els principals coneixements previs necessaris per al correcte seguiment de l’assignatura són els que es tracten a
l'assignatura Expressió Gràfica I
Aquesta assignatura es cursa en el 2n semestre del 3r curs dels estudis de Grau en Enginyeria Mecànica.

Objectius acadèmics de l'assignatura

Conèixer els principals tipus de software per modelat en CAD de peces i conjunts

Entendre i saber utilitzar les tècniques de modelat paramètric de peces i conjunts

Tenir la capacitat de generar els plànols adients per tal de documentar qualsevol disseny creat amb el CAD 3D,
seguint la normativa actual aplicable

Aplicar els coneixements anteriors mitjançant un software comercial de CAD paramètric: el CREO 2.0
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Competències

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

 

Competències específiques de la titulació

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.

Coneixements i capacitats per a aplicar les tècniques d'enginyeria gràfica.

Continguts fonamentals de l'assignatura

1. INTRODUCCIÓ ALS SISTEMES CAD

2. MODELAT 3D PARAMÈTRIC DE PECES

3. MUNTATGE DE CONJUNTS EN CAD PARAMÈTRIC

4. GENERACIÓ DE PLANOLS

5. REPRESENTACIÓ SIMPLIFICADA D’ELEMENTS

Eixos metodològics de l'assignatura

Organització de les activitats formatives:

Grup Gran:        Exposició de continguts teòrics. Presentació de casos de modelat i de generació de plànols.
Discussió sobre el procés adient a utilitzar en cada cas.

Grups Mitjans:   Ús del software CREO, exercicis pràctics, projectes avaluables

Treball lliure dels estudiants:    Estudi dels continguts teòrics, practicar l’ús del CREO per modelar i fer plànols,
elaboració de diversos projectes de modelat i disseny en CAD que seran avaluats

 

 

Sistema d'avaluació

Es duran a terme diverses activitats d’avaluació:

1a prova escrita individual a mig quadrimestre (setmana 9)
Diversos exercicis pràctics de modelat o de generació de plànols que es realitzaran individualment durant
les sessions de Grups Mitjans
Projecte de disseny de peces i conjunts mecànics que es realitzarà en grup al llarg del quadrimestre
2a prova escrita a final de quadrimestre (setmana 17 o 18)
Recuperació de la 2a prova escrita (setmana 20)

El pes assignat a cada activitat d’avaluació, sobre un total de 100, és el següent:
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Activitat Pes

1a prova escrita 20

Exercicis pràctics lliurats a classe 10

Projecte de disseny realitzat en grup 40

2a prova escrita 30

Recuperació de la 2a prova escrita 30
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