
 

Expressió Gràfica 
 
 

 
Descripció general 

Nom de l’assignatura: Expressió gràfica  
 
Crèdits ECTS: 6 
 
Titulació: Grau en Enginyeria Mecànica i Enginyeria Electrònica Industrial i Automàtica 
  
Curs: 2015 -16 / 1, 2 i 3 
 
Idioma d’impartició: Català i Castella  
 
Tipus d’assignatura: obligatòria 
 
 

 
Professorat 

Responsable: Pablo A. Genovese (pablo.genovese@tecnocampus.cat)  
 
Altres: Salvador Alepuz (alepuz@tecnocampus.cat) i Elena Blanco (elena.blanco@tecnocampus.cat) 
 
 

 
Objectius d’aprenentatge generals de l’assignatura 

En acabar l’assignatura l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: 
 

- 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 dissenys de 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.  
- Saber realitzar esquemes elèctrics i electrònics. 
- Aplicació de la normativa en la representació de plànols de conjunt amb les indicacions corresponents.  
- Capacitat de gestió i maneig de documentació tècnica relacionada amb el producte. 

 
 

 
Competències de la titulació a les quals contribueix l’assignatura 

Competències específiques: 
 

- 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. 

 
Competències genèriques: 
 

- CB.3. Que els estudiants tinguin capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dintre 
de la seva area d’estudi) per emetre judicis que incloguin una reflexió sobre temes rellevants de 
naturalesa social científica o ètica. 
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Crèdits ECTS: hores totals de treball de l’estudiant 

 Dedicació 
Hores Tant per cent 

Aprenentatge dirigit Grup gran/teoria 30 20% 
Grup mitjà/pràctiques   
Grup petit/laboratori 30 20% 
Activitats dirigides 10 7% 

Aprenentatge autònom  80 
 

53% 
 

 
Continguts 

1 - Geometria espacial i descriptiva aplicada Dedicació: 30h Grup gran: 6h  
Grup petit: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Descripció Principals sistemes de representació i de projecció. 
Desenvolupament de l'eina en els diferents sistemes.  
Sistemes de Representació 
Projeccions 
Tipus de Sistemes de Representació 
Sistema Dièdric 

Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica. 
Exercici dirigit de coquització a llapis i sobre paper blanc. 

 
2 - Normalització i vistes normalitzades Dedicació: 20h Grup gran: 4h  

Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Descripció Conceptes bàsics de normalització. 
Normes UNE. 
Estudi de les normatives de representació de peces mecàniques. 
Formats de paper i caixetins. 
Representació en vistes d'una peça. 
Sistemes de representació en perspectiva. 

Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica. 
Exercicis dirigits de representació sobre programari CAD 2D. 

 
3 - Línies, talls, seccions i acotació Dedicació: 20h Grup gran: 4h 

Grup petit: 4h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Descripció Normes d'acotació. 
Línies Normalitzades 
Talls, Seccions i Trencaments 

Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica. 
Exercicis dirigits sobre programari 3D. 

 
4 - Representació de elements de unió y elements 
de màquina 

Dedicació: 30h Grup gran: 6h 
Grup petit: 6h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 16h 

Descripció Representació de elements roscats. 
Representació de unions desmuntables y no desmuntables. 
Representació de elements de transmissió mecànica. 
Representació de òrgans de màquines. 

Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica. 
Exercicis dirigits sobre programari 3D. 

 



 

5 - Esquemes elèctrics i electrònics Dedicació: 50h Grup gran: 10h 
Grup petit: 10h 
Activitats dirigides: 2h 
Aprenentatge autònom: 28h 

Descripció Simbologia elèctrica. 
Esquemes elèctrics. Maniobra i potència. Referenciació. 
Simbologia electrònica. 
Esquemes electrònics.  

Activitats vinculades Classe d'explicació teòrica. 
Pràctiques. 

 
 

 
Planificació d’activitats  

1 - Pràctica 1 a 3: Croquis Dedicació: 12h Grup petit: 6h 
Aprenentatge autònom: 6h 

Descripció general Realització del croquis peces amb les vistes necessàries per una correcta 
interpretació. El treball es realitzarà a mà, a llapis i sobre paper blanc. 

Material de suport Es lliurarà al alumne la peça objecte del treball en ordinador. 
L'alumne te que disposar de paper i llapis.  

Lliurable i vincles amb 
l’avaluació 

Croquis fet a mà i amb llapis sobre paper A4 blanc. 
Representa un 13% de la nota de pràctiques. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: Aprendre a 
representar peces amb rapides i eficàcia. 

 
2 - Pràctiques 4 i 5: Representació en CAD 2D Dedicació: 10h Grup petit: 4h 

Aprenentatge autònom: 6h 
Descripció general Realització de representacions detallada de peces mitjançant un programa 

informàtic de dibuix vectorial. 
Material de suport Apunts de l'assignatura 

Ordinador 
Lliurables i vincles amb 
l’avaluació 

Informe sobre cada tasca sol·licitada. 
Per ser avaluat de l’assignatura cal haver realitzat aquesta activitat. 
Aquesta activitat representa un 20% de la nota de pràctiques de l’assignatura. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: Familiaritzar-se 
amb l'ús d'un programa de dibuix per ordinador en CAD 2D. 

 
3 - Prova Parcial (Continguts 1 i 2) Dedicació: 25h Grup gran: 2h 

Aprenentatge autònom: 23h 

Descripció general Realització del parcial 1. 
Material de suport Enunciat del parcial 
Lliurables i vincles amb 
l’avaluació 

Aquesta prova representa el 1/3 de la nota de teoria. 

 
4 - Pràctiques 6 a 10: Modelat de Peces i  
Conjunts en 3D. Realització de Plans. 

Dedicació: 20h Grup petit: 10h 
Aprenentatge autònom: 10h 

Descripció general Modelat de peces i conjunts en 3D mitjançant un programa informàtic de modelat 
3D. Realització de plans. Per cada tasca demanada, caldrà lliurar un informe 
posterior on es verifiquin els requisits demanats als enunciats. 
Aquesta activitat es realitza preferentment de forma individual. 

Material de suport Apunts de l'assignatura 
Ordinador 

Lliurables i vincles amb 
l’avaluació 

Informe sobre cada tasca sol·licitada. 
Per ser avaluat de l’assignatura cal haver realitzat aquesta activitat. 
Aquesta activitat representa un 33% de la nota de pràctiques de l’assignatura. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant o estudianta ha de ser capaç de: Familiaritzar-se 
amb l'ús d'un programa de modelat 3D. 

 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

5 - Prova Parcial (Continguts 4 i 5) Dedicació: 25h Grup gran: 2h 
Aprenentatge autònom: 21h 

Descripció general Realització del parcial 2. 
Material de suport Enunciat del parcial 
Lliurables i vincles amb 
l’avaluació 

Aquesta prova representa el 1/3 de la nota de teoria. 

 
6 - Pràctiques 6 a 10: Esquemes elèctrics i 
electrònics. 

Dedicació: 18 h Grup petit/laboratori: 10h 
Aprenent. autònom: 8h 

Descripció general En sessions a l’aula o al laboratori, caldrà realitzar correctament diferents tasques 
vinculades als esquemes elèctrics i electrònics, segons els enunciats proporcionats 
pel professor. Per cada tasca demanada, caldrà lliurar un informe posterior on es 
verifiquin els requisits demanats als enunciats. 
Eventualment es pot fer examen d’aquesta activitat. 
Aquesta activitat es realitza preferentment de forma individual. 

Material de suport Eventualment, ordinador. 
Lliurable i vincles 
amb l’avaluació 

Informe sobre cada tasca sol·licitada. 
Per ser avaluat de l’assignatura cal haver realitzat aquesta activitat. 
Aquesta activitat representa un 33% de la nota de pràctiques de l’assignatura. 

Objectius específics En finalitzar l’activitat l’estudiant ha de ser capaç de: Realitzar correctament 
esquemes elèctrics i electrònics, interpretar-los correctament i, eventualment, utilitzar 
algun programa informàtic de disseny elèctric i electrònic. 

 
7 - Prova Parcial (Continguts 5) Dedicació: 26h Grup gran: 2h 

Aprenent. autònom: 22h 
Descripció general Realització del parcial 3 
Material de suport Enunciat del parcial 
Lliurables i vincles amb 
l’avaluació 

Aquesta prova representa el 1/3 de la nota de teoria. 

 
 

 
Sistema de qualificació (avaluació) 

- La nota de teoria representa un 50 % de la nota de l’assignatura. 
- La nota de Pràctiques representa un 50 % de la nota de l’assignatura. 
- L'examen de recuperació només serà de la part teòrica 

 

 
Normes de realització de les activitats 

Si els treballs presentats per algun alumne, ofereixen dubtes sobre l'autoria o els mètodes de realització, s'exigirà 
la superació d'una prova realitzada individualment sobre l'ordinador. 
 
 

 
Metodologia docent 

L'assignatura consta de quatre hores de classes presencials a la setmana, dues en les que es desenvoluparà la 
matèria teòrica i dues en les que es realitzarà una pràctica assistida sobre els conceptes explicats a la teoria. 
Una part important de les sessions de teoria es realitzaran interactuant amb l'ordinador en petits grups. 
Els treballs pràctics es realitzaran en grups de dues persones excepte alguns de caràcter individual. 
Alguns dels treballs dirigits es realitzaran en grups de no més de quatre persones. 
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