
Associate Professor of Urban Science and Planning a MIT.

Director of the City Form Lab.

Curs bimodal d’eines gràfi ques:
AutoCad 2D
Curs de 30 hores (15 de classe + 15 de treball autònom) d’AutoCad 2D adreçat als estudiants 
de primer i segon curs del Grau en Arquitectura, per introduir-se al dibuix informa  tzat 
bidimensional amb una de les eines més emprades en els despatxos professionals.

El curs és online amb la darrera sessió presencial, i inicia l’estudiant en el control de les 
en  tats bàsiques de generació i edició CAD per poder dibuixar plantes, seccions, alçats i 
tot  pus de projeccions 2D. El seu objec  u és imprimir un planimetria completa a escala 
a par  r del re-dibuix d’un projecte d’arquitectura.

Fco. Javier González

Arquitecte, prof. associat ETSAB

04-08 de Juliol 2022

Ser estudiant UPC

Estudiants de 1r i 2n d’Arquitectura i Edifi cació

1 ECTS per als estudiants de l’ETSAB

ETSAB/ETSAV/EPSEB/UPC    120€

04/07 - sessió online 16:00 - 19:00 h.
Aproximació a l’entorn del programa (barra de menús, eines i comandaments). Ordres 
bàsiques per a començar a dibuixar (línia, cercle, rectangle, esborra, allarga, retalla, gira, 
tramats, dibuix ortogonal, escalar el dibuix...). 
Pràc  ca

05/07 - sessió online 16:00 - 19:00 h.
Control de propietats: color, gruix i  pus de línia... Biblioteca de blocs. Creació i edició 
de blocs. Organització del projecte per capes. Treballar ges  onant grups de capes.
Pràc  ca

06/07 - sessió online 16:00 - 19:00 h.
Creació d’un es  l de text per a poder fer anotacions. Creació d’un es  l personalitzat 
d’acotació i acotació de plànols.
Pràc  ca

07/07 - sessió online 16:00 - 19:00 h.
Espai paper. Aprendre a confi gurar un Din-A2/A3/A4, marges, caixe  , escala, escala 
gràfi ca i fi nestra fl otant, i es  l de impressió, amb l’objec  u fi nal de poder imprimir 
correctament amb gruixos i escala adients.
Pràc  ca

08/07 - sessió presencial a l’ETSAB 16:00 - 19:00 h.
Treball pràc  c dirigit a l’aula.

h  ps://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants
/act-form/cursos-tallers/2022/autocad     
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