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Información general de la asignatura

Denominación EXPRESSIÓN GRÁFICA 2
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Semestre de
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2n Q Avaluació Continuada
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6

Créditos teóricos 0

Créditos prácticos 0

Departamento/s Informàtica i Enginyeria Industrial

Información importante
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Lidia Rincon Villarreal

Información complementaria de la asignatura

Recomendaciones

Asignatura mayoritariamente práctica en la que el estudio se fonamenta en la realización de, como mínimo, todos
los ejercicios y práctica solicitadas, así como de la consulta y realización de otros ejercicios propuestos en la
bibliografía recomendada.

 

Asignatura/materia en el conjunto del plan de estudios

Asignatura que se cursa en el 1r cuadrimestre del 1r curso del grado. Pertenece al módulo "Formación básica",
concretamente a la materia "Fundamentos de Expresión Gráfica".

Objetivos académicos de la asignatura

Sin traducir

(Veure també apartat competències).

 

Aplicar correctament la normativa pròpia de l’expressió gràfica de caire tècnic (retolació normalitzada,
acotació, etc.).

Aplicar correctament el concepte d’escala de representació, per tal de poder passar d’allò més general als
detalls sense pèrdua de rigor en la transmissió de la informació.

Aprendre a utilitzar el dibuix a mà alçada i el croquis, com a mitjà d’expressió fonamental en el procés
creatiu i en la concreció d’idees i formes.

Elaborar croquis d’aixecaments, tant d’emplaçaments com de construccions existents, així com de detalls
constructius, que representin els elements més rellevants i significatius. Que siguin entenedors i
proporcionats, que estiguin correctament acotats i amb la simbologia adequada.

Conèixer i saber concretar gràficament les solucions constructives dels diferents elements d’obra i els
detalls constructius d’un projecte de construcció.

Determinar les característiques i el contingut dels diferents plànols d’un projecte de construcció, en funció
de la planificació del seu desenvolupament. Concretar els criteris tant compositius com d’organització dels
plànols que s’hagin adoptat.

Representació de perspectives que facilitin la interpretació de les formes i espais tridimensionals
projectades i/o dissenyades.

Conèixer els sistemes de CAD actuals, aprendre a treballar en aquest tipus de sistemes, tot compaginant-
ho adequadament amb els sistemes tradicionals d’expressió gràfica.

Competencias

Sin traducir-

Competències estratègiques de la Universitat de Lleida

Domini de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació.

2013-14



Objectius

Conèixer els sistemes de CAD actuals, aprendre a treballar en aquest tipus de sistemes, tot
compaginant-ho adequadament amb els sistemes tradicionals d’expressió gràfica

 

Competències específiques de la titulació

Capacitat per aplicar els sistemes de representació espacial, el desenvolupament del croquis, la
proporcionalitat, el llenguatge i les tècniques de la representació gràfica dels elements i processos
constructius.

Objectius

Aplicar correctament la normativa pròpia de l’expressió gràfica de caire tècnic (retolació normalitzada,
acotació, etc.)
Aplicar correctament el concepte d’escala de representació, per tal de poder passar d’allò més
general als detalls sense pèrdua de rigor en la transmissió de la informació
Aprendre a utilitzar el dibuix a mà alçada i el croquis, com a mitjà d’expressió fonamental en el
procés creatiu i en la concreció d’idees i formes
Elaborar croquis d’aixecaments, tant d’emplaçaments com de construccions existents, així com de
detalls constructius, que representin els elements més rellevants i significatius. Que siguin
entenedors i proporcionats, que estiguin correctament acotats i amb la simbologia adequada
Conèixer i saber concretar gràficament les solucions constructives dels diferents elements d’obra i
els detalls constructius d’un projecte de construcció
Determinar les característiques i el contingut dels diferents plànols d’un projecte de construcció, en
funció de la planificació del seu desenvolupament. Concretar els criteris tant compositius com
d’organització dels plànols que s’hagin adoptat

 

Competències transversals de la titulació

Capacitat per a l'abstracció i el raonament crític, lògic i matemàtic.

Objectius

Representació de perspectives que facilitin la interpretació de les formes i espais tridimensionals
projectades i/o dissenyades.

Contenidos fundamentales de la asignatura

1. Introducción. Normativa básica.

1.1.Normalización. Ventajas e inconvenientes de la normalización al dibujo técnico.

1.2.Formatos de referencia del papel de trabajo.

1.3.Carátula y/o cajetín.

1.4.Plegado de los planos i nuevos métodos de archivo.

1.5.Líneas normalizadas.

1.6.Escaleras de representación.

1.6.1. Proporción y escaleras.

1.6.2. Escaleras de ampliación y de reducción.
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1.6.3. Escaleras de uso más frecuente en la construcción.

1.6.4. Escaleras adecuadas según el tipo de trabajo.

1.7.Acotación.

1.7.1. Normas y convenios.

 

2. El dibujo a mano alzada.

2.1. El dibujo arquitectónico.

2.1.1. El dibujo del natural como medio de análisis visual de la realidad.

2.1.2. El dibujo como medio de expresión de ideas.

2.1.3. Dibujo de conjuntos arquitectónicos y detalles constructivos.

2.1.4. Representación del espacio exterior y del espacio interior.

2.2. El croquis arquitectónico.

2.2.1. Concepto y tipología.

2.2.2. Técnicas básicas de ejecución.

2.2.3. Proporción.

2.2.4. El trazo. Jerarquización de las líneas.

2.2.5. La retolación a mano alzada.

2.2.6. La acotación de croquis.

2.2.7. Croquis de levantamientos, de emplazamientos y construcciones existentes.

2.2.8. Croquis de detalles constructivos.

2.2.9. Croquización de soluciones y alternativas del proyecto (de implantación en el lugar, de organización
de la construcción, de distribuciones interiores,escaleras, instalaciones, etc.).

 

3. Documentación gráfica de un proyecto construcció.

3.1.Criterios compositivos y de organización de los planos de un proyecto.

3.2.Planos de un proyecto de edificación.

3.2.1. Criterios de representación, contenido y características principales, contenido, simbología y acotación
de lis diferentes planos de un proyecto de edificación.

3.2.2. Bibliotecas de elementos de construcción, estructuras de instalación de edificios.

3.2.3. Bibliotecas de símbolos de edificación.

3.2.4. Bibliotecas de detalles constructivos de obras de edificación.

3.2.5. Planos de conjunto. Situación y emplazamiento.

3.2.6. Plantas de distribución y cotas.

3.2.6.1. Simbología de representación de mobiliario.
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3.2.6.2. Especificaciones para locales humidos, cocinas, etc.

3.2.7. Replanteamiento.

3.2.8. Fundamentos.

3.2.9. Estructuras.

3.2.10. Fachadas.

3.2.11. Secciones constructivas.

3.2.12. Cubierta.

3.2.13. Instalaciones.

3.2.14. Detalles constructivos.

3.2.15. Perspectivas.

3.2.15.1. De conjunto.

3.2.15.2. Constructivas.

3.2.16. Ejemplos de aplicación.

3.3.Planos de un proyecto de obra civil.

3.3.1. Criterios de representación, contenido, simbología y acotación y características principales de
los distintos planos de un proyecto de obra civil.

3.3.2. Bibliotecas de símbolos de obra civil.

3.3.3. Bibliotecas de elementos de urbanización, mobiliario urbano y de redes de instalaciones
urbanas.

3.3.4. Bibliotecas de detalles constructivos.

3.3.5. Situación y emplazamiento.

3.3.6. Topográficos.

3.3.7. Trazado de viales, alineaciones y nudos. Generales y persectores.

3.3.8. Secciones de viales.

3.3.9. Perfiles longitudinales y transversales.

3.3.10. Planos de obras de fábrica.

3.3.11. Trazado de redes de alcantarillado y subministramientos urbanes: alcantarillado, agua,
electricidad, alumbrado público.

3.3.12. Detalles constructivos.

3.3.13. Perspectivas.

3.3.13.1. De conjunto.

3.3.13.2. Constructivas.

3.3.14. Ejemplos de aplicación.

3.4.Planos de reforma.
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3.4.1. Criterios de representación, contenido, simbología y acotación y características principales de los diferentes
planos de un proyecto de reforma.

3.4.2. Ejemplos de aplicación.

 

4. Aplicaciones informáticas para la expresión gráfica aplicada a la construcción.

4.1.Introducción a los sistemas de CAD.

4.2. El dibujo técnico con AutoCAD.

5.1.1. El entorno de trabajo.

5.1.2. Menú “herramientas” i menú “archivo”.

5.1.3. Entrada de datos. Sistemas de coordenadas.

5.1.4. Mandos de dibujo.

5.1.5. Ayudas al dibujo.

5.1.6. Mandos de edición.

5.1.7. Teclas de función.

5.1.8. Control de la visualización del dibujo. Zooms.

5.1.9. Capas y propiedades de objetos.

5.1.10. Adición de texto a los dibujos.

5.1.11. Creación y edición de cotas. Estilos de cota.

5.1.12. Edición con “pinzamientos”.

5.1.13. Utilización de bloques y definición de atributos de bloque.

5.1.14. Dibujo isométrico.

5.1.15. Creación de presentaciones (configuración de los planos) e impresión de dibujos.

Ejes metodológicos de la asignatura

Sin traducir-

Assignatura majoritariament pràctica en la que l'estudi es fonamenta en la realització de, com a mínim, tots els
exercicis i pràctiques sol·licitats, així com de la consulta i realització d'altres exercicis proposats en la bibliografia
recomanada.

Les classes tindran a la vegada una component teòrica, en la que s’aniran exposant els temes del programa, i una
component pràctica, en la que es realitzaran exercicis relacionats amb la teoria corresponent de cada classe.

Per a la realització de les pràctiques de dibuix a mà alçada i croquis, el format de treball serà fonamentalment en
A3 i A4.

Atès que el temps disponible és limitat, l’alumne disposarà d’uns apunts de curs en els quals trobarà tots aquells
conceptes teòrics exposats a classe.

Cada tema dels apunts anirà seguit d’una col·lecció d’exercicis que serviran a l’alumnat per aprofundir en la
pràctica dels diferents conceptes i tècniques explicats a classe.
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La programació preveu que es puguin anar avançant els temes 1, 2 i 3 paral·lelament amb el tema 4, és a dir, el de
CAD. Així, hi haurà sis sessions teòriques, de 2 hores, de CAD en les que s’impartirà un curs intensiu d’AutoCAD
bàsic, coincidint amb els temes de dibuix a mà alçada i croquització.

A partir de la setena setmana, i un cop iniciats els temes de representació d’elements constructius i plànols de
projectes, totes les hores de pràctiques es faran en el laboratori de CAD, de manera que l’alumne posarà en
pràctica a la vegada els coneixements de representació d’elements d’obra i els coneixements de CAD.

Plan de desarrollo de la asignatura

Mes Dia
Descripció

Activitat
Grup

Activitat
Presencial

HTP
(1)

Act.
treball

autònom

HTNP
(2)

Pràctiques
i exercicis

Lliuraments

Febrer 14
T0.
Introducció
T1. Normativa

G

-Lliçó
magistral
-Pràctiques
d'aula:
Retolació i
Escales

2
Estudi
PR
Dibuix 1

1,5

- PR Dibuix
1
- Exercici
1.
Retolació

 
Exercici 1.
Retolació

Febrer 14

T4. CAD:
eines
bàsiques de
dibuix. Capes.

M

-Lliçó
magistral
-Pràctiques
d'aula: CAD.

2
PR CAD
1

3
 
PR CAD 1

 

Febrer 21

T2. Dibuix a
mà alçada.
Conceptes
previs. Esbós.

G

- Lliçó
magistral
- Pràctiques
d'aula:
l’esbós

2
Estudi
 

1,5

- PR Dibuix
2
- Exercici
2. L’esbós
 

PR Dibuix 1
Exercici 2.
L’esbós

Febrer 21
T4. CAD:
blocs i
acotació

M

- Lliçó
magistral
- Pràctiques
d'aula: CAD.

2
PR CAD
1

3
 
PR CAD 1

 

Febrer 28
T2. Dibuix a
mà alçada.
Croquis.

G

- Lliçó
magistral
- Pràctiques
d'aula:
Croquis
 

2
Estudi
 

1,5

- PR Dibuix
3
- Exercici
3. Croquis
 

PR Dibuix 2
Exercici: 3.
Croquis

Febrer 28

T4. CAD:
espai model i
paper.
Impressió de
plànols.

M

- Lliçó
magistral
- Pràctiques
d'aula: CAD.

2
PR CAD
2

3
 
PR CAD 2

 

Març 7
T2. Dibuix a
mà alçada.
Exercicis.

G

- Pràctiques
d'aula:
Croquis i
esbós.
 

2 Estudi 1,5

Exercici 4.
Croquis i
esbós amb
retolació

PR Dibuix 3
Exercici 4.
Croquis i
esbós amb
retolació

Març 7

T4. CAD:
referències 1:
imatges i
arxius pdf.
PR2.3

M

- Lliçó
magistral
- Pràctiques
d'aula: CAD.

2
PR CAD
2

3
 
PR CAD 2
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Març 14

T3.
Documentació
gràfica d’un
projecte

G
Lliçó
magistral 2

Estudi
 3   

Març 14

T4. CAD:
referències 2:
Arxius CAD.
PR2.4

M

- Lliçó
magistral
- Pràctiques
d'aula: CAD.

2
PR CAD
3

3
 
PR CAD 3

PR CAD 1

Març 21

T3.
Documentació
gràfica d’un
projecte
PR2.4

G
Lliçó
magistral

2 Estudi 3   

Març 21

T4. CAD:
plànol
emplaçament,
seccions del
terreny.
PR2.4

M

- Lliçó
magistral
- Pràctiques
d'aula: CAD.

2
PR CAD
3

3
 
PR CAD 3

 
PR CAD 2

Març 28

T4. CAD:
alçats,
expressivitat
amb les
trames, volum
i profunditat.

G
Lliçó
magistral
 

2 Estudi 3
Exercici 5:
ombres en
alçats

Exercici 5:
ombres en
alçats

Març 28 PR CAD 4 M
Pràctiques
d'aula: CAD.

2
PR CAD
4

3 PR CAD 3 PR CAD 3

Abril 4
T4. CAD:
PR CAD 4

G/M
Pràctiques
d'aula: CAD.

4
PR CAD
4

6 PR CAD 4  

Abril 11 1er PARCIAL G
Prova
d’Avaluació
1

2
Exercicis
i estudi

6   

Abril SETMANA SANTA

Abril 25

T4. CAD
PR CAD 5.
Presa de
dades

G/M

Pràctiques
d'aula:
aixecament
de plànols

4
PR CAD
5

6
 
PR CAD 5

 
PR CAD 4

Maig 2
T4. CAD
PR CAD 5

G/M
Pràctiques
d'aula: CAD
 

4
PR CAD
5

6 PR CAD 5  

Maig 9
T4. CAD
PR CAD 5

G/M
Pràctiques
d'aula: CAD
 

4
PR CAD
5

6 PR CAD 5 PR CAD 5

Maig 16
T4. CAD
PR CAD 6

G/M
Pràctiques
d'aula: CAD
 

4
PR CAD
6

6 PR CAD 6  

Mes Dia
Descripció

Activitat
Grup

Activitat
Presencial

HTP
(1)

Act.
treball

autònom

HTNP
(2)

Pràctiques
i exercicis

Lliuraments

2013-14



Maig 23
T4. CAD
PR CAD 6

G/M
Pràctiques
d'aula: CAD
 

4
PR CAD
6

6 PR CAD 6  

Maig 30
T4. CAD
PR CAD 6

G/M
Pràctiques
d'aula: CAD
 

4
PR CAD
6

6 PR CAD 6 PR CAD 6

Juny 6 2on PARCIAL G
Prova
d’Avaluació
2

2
Exercicis
i estudi 6   

Juny 20
Seminari i
tutoria
 

I
Recuperació
d’activitats

1*
Exercicis
i estudi

*   

Juny 30
Prova de
recuperació

G
Recuperació
d’activitats

2*
Exercicis
i estudi

*   

Mes Dia
Descripció

Activitat
Grup

Activitat
Presencial

HTP
(1)

Act.
treball

autònom

HTNP
(2)

Pràctiques
i exercicis

Lliuraments

(1) Hores de treball presencial

(2) Hores de treball no presencial

* Hores suplementàries de recuperació d'activitats.

 

Sistema de evaluación

El seguiment i l’avaluació es durà a terme d’acord a un sistema d’avaluació continuada, en el que la nota final
estarà formada per la suma de diferents percentatges corresponents a les notes de les diferents activitats
d’avaluació.

 

Activitats d'Avaluació % Dates O/V (1) I/G (2)

Prova d’avaluació 1 20 Setmana 9 O I

Prova d’avaluació 2 30 Setmana 16-17 O I

PR Dibuix 1: Retolació i escales 2 Setmana 1 O I

PR Dibuix 2: L’esbós 5 Setmana 2 O I

PR Dibuix 3: Croquis 5 Setmana 3 O I

PR CAD 1: planta 5 Setmanes 1-2 O I

PR CAD 2: secció 4 Setmanes 3-4 O I

PR CAD 3: detalls constructius 4 Setmanes 5-6 O I

PR CAD 4: alçat 5 Setmanes 7-8 O I

PR CAD 5: aixecament de plànols 10 Setmanes 10-12 O G

PR CAD 6: treball en despatx 10 Setmanes 13-15 O G

Exercicis a classe + Setmanes 1-15 V I
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(1)Obligatòria / Voluntària

(2)Individual / Grupal

 

Recuperació:

Durant la 19a setmana es podrà recuperar/millorar nota de l’assignatura, seguint les pautes del Marc Acadèmic de
Graus de l’EPS, per mitjà d’una Prova de Recuperació.

Solament poden presentar-se a aquesta prova de recuperació els estudiants que hagin tret una nota promig, de les
diferents proves d’avaluació continuada, superior a 3.

El valor d’aquesta prova de recuperació serà del 50 % sobre la nota final. Per tenir en compte la nota d’exercicis
(50%), cal tenir almenys un 4 sobre 10 d’aquesta prova de recuperació.

 

Bibliografía y recursos de información

Bibliografia básica

 

- Dibujo a mano alzada para arquitectos / Magali Delgado Yanes i Ernest Redondo Domínguez/ Ed.
Parramón.

Aquest llibre proposa estratègies i metodologies simples, però rigoroses. Introdueix conceptes fonamentals del
dibuix i de la geometria, de l’espai i de la forma arquitectònica.

També es centra en el dibuix àgil de l’apunt i en el croquis.

 

- Cómose projecta una vivienda / J.L. Moia / Ed. GG,1968.

Llibre molt interessant per a la fase de disseny d’un projecte arquitectònic, ja quefa un repàs de tots els passos
que cal anar fent i proposa criteris interessants de disseny.

 

- Normas Tecnológicas de la Edificación NTE / Ed. Ministerio de Obras Públicas, Transportesy Medio
Ambiente

Normes que regulen els diferents elements constructius de les edificacions, i que serveixen de referent a l’hora de
dissenyar, calcular i representar-los.

 

- Arte de projectar en arquitectura / Ernst Neufert / Ed. GG.

Obra fonamental en el disseny i la representació arquitectònica que recull multitud d’aspectes de diversa índole.

 

- Col·leccióTectònica. ATC Ediciones S.L.

Revista especialitzada que treballa en cada número un tema monogràfic, referent a un material o a un element
d’obra, amb múltiples exemples i detalls constructius, així com la relació de fabricants actualitzada.
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- Diccionari visual de la construcció / Ed. Departament de Política Territorial i Obres Públiquesde la
Generalitatde Catalunya, 2000.

Diccionari en forma de fitxes amb la representació dels diferents elements constructius.

 

- AutoCAD básico / Sham Tickoo/ Ed. Paraninfo, 2000.

Manual d’ús d’autoCAD amb explicacions molt senzilles. Així com també, exemples i exercicis molt interessants.
Solament treballa la representació en 2D.

 

 

Bibliografia complementaria

 

- Manual de técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores y artistas 1 / Tom Porter i SueGoodman / Ed.
GG, 1984.

 

- Manual de técnicas gráficas para arquitectos, diseñadores y artistas 2 / Tom Porter i SueGoodman / Ed.
GG, 1984.

Aquests dos llibres ofereixen un recull de diferents tècniques de representació (perspectives, representació de
materials, etc.), molt interessants, tot i que una mica desfasades.

 

- AutoCAD avanzado/ Sham Tickoo/ Ed. Paraninfo, 2000.

Ampliació de l’anterior que inclou la representació en 3D.

 

- Modelado3D con AutoCAD / John E. Wilson / Ed. Anaya, 2002

Llibre molt complert, i amb molts exemples pas a pas, que permet aprendre la representació 3D amb AutoCAD de
forma senzilla.

 

- Dibujosy planos de obras / Ed. CEAC, 1986

Llibre interessant per què dóna una visió general de tota la documentació gràfica que apareix en un projecte, així
com els criteris de representació.

 

- Teoria de delineación. Edificios i Obras / Ed. Edebé.

 

- Tecnologia de delineación. Edificios i Obras / Ed. Edebé

Col·lecció de llibres de text de Formació Professional que repassen tots els conceptes referents a la teoria
(expressió gràfica) i la tecnologia (materials i solucions constructives), d’una forma molt extensa i didàctica. Estan
redactats als voltants dels anys 70, fet pel qual molts dels continguts han quedat obsolets, encara que continuen
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sent una obra de referència.

 

- Guia metodológica y práctica para la realización de proyectos / Ignacio Morilla /Ed. Colegio de Ingenieros
de Caminos, Canales y Puertos de Madrid, 1996.

Llibre molt complert que aprofundeix en les tipologies de projectes i en la seva morfologia, donant una visió molt
complerta, amb exemples, de la documentació gràfica que forma part dels mateixos.

 

- Nuevas Monografías de la construcción / Ed. CEAC

Col·leccióde llibres monogràfics de recent edició sobre temes diversos de construcció que permeten fer-se una
idea de les diferents tipologies i sistemes constructius i de la seva representació.

 

 

Webs de interés

http://www.asuni.es

Web on trobarem tots els productes de la família d’Autodesk.

 

http://www.cype.es

Web que inclou tots els materials de cype, referents a detalls constructius, bases de detalls, càlculs de
pressupostos, bibliografia d’interès, etc.

 

http://www.buscadorarquitectura.com

Buscador general sobre aspectes d’arquitectura.

 

http://www.nemetscheck.es

Web dels fabricats d’AllPlan.

 

http://www.constructalia.com

Buscador general sobre aspectes d’arquitectura i construcció.

 

http://www.soloarquitectura

Buscador general sobre aspectes d’arquitectura.
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