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AutoCAD té noves funcionalitats que has de dominar, com la gestió dels tus disseny i 

projectes. 

Dominaràs el comandaments més habituals per dibuixar línies, cercles, arcs, etc., així 

com les eines que t’ajudaran a realitzar modificacions i insercions d’objectes. 

Gràcies a aquest curs consolidaràs les tècniques fonamentals en 2D y  3D, que 

escolliràs segons cada projecte i sector professional, tot de forma pràctica y dinàmica. 

  



 

 

 

OBJETIUS 

 

• Consolidar els coneixements per a optimitzar els dissenys assistit per 

ordinador  en el dibuix  mitjançant les eines avançades que disposa el 

programa de disseny tècnic AutoCAD. 

• Ampliar els coneixements del programa treballant amb dibuix i edició 

d'entitats 2D I 3D. 

 
 

METODOLOGIA 

 

Les sessions combinaran l’exposició de conceptes teòrics amb la realització d’exercicis 
pràctics que seran realitzats de forma individual i grupal.  
 
Disposem del mitjans tècnics (canó de projecció, equips informàtics amb connexió 
ADSL i els últims programes informàtics) necessaris per poder impartir y dinamitzar de 
forma pedagògica i facilitar el lliurament de material de suport que complementarà 
l’exposició docent. 
 
 

CONTINGUTS 

 

CONCEPTES I PROCEDIMENTS AVANÇATS (3h) 

 Entorn gràfic. 

 Finestra de text. Introducció de comandaments. 

 Personalitzar els menús. Menú preferències. 
 
DIBUIX I EDICIÓ D’ENTITATS 2D A NIVELL AVANÇAT (6h) 

 Introducció de coordenades. 

 Ordres de dibuix. 

 Ajudes al dibuix. 

 Maneres de selecció d’objectes. 

 Modificació d´objectes. 

 Exercicis pràctics de dibuix i edició. 
 
CAPES, ACOTAMENT, TEXT I OMBREJOS II (6h) 

 Control de capes. 

 Tipus de línia i colors. 

 Propietats d’objecte. 

 Text. 

 Acotament. 

 Ombrejos. 

 Exercicis pràctics. 
 



 

 

BLOCS I ATRIBUTS II (3h) 

 Blocs. 

 Atributs. 

 Exercicis pràctics. 
 
IMPRESSIÓ (3h) 

 Espai model/paper. 

 Finestres gràfiques. 

 Configuració Impressió. 
 
 
AUTOCAD 3D (6h) 

 Creació 3D sòlids. 

 Modificació de sòlids. 

 Superfícies. 

 Exercicis pràctics. 
 
 

SESSIONS 

 

SESSIÓ DIA HORES 

1 02/07/2018 18h - 21h 

2 04/07/2018 18h - 21h 

3 09/07/2018 18h - 21h 

4 11/07/2018 18h - 21h 

5 16/07/2018 18h - 21h 

6 18/07/2018 18h - 21h 

 
 
 
 


