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Els “Comprimits” són cursets intensius sobre les eines informàtiques més emprades en 

els àmbits d’Arquitectura, Enginyeria i Edificació. El seu objectiu és iniciar l’estudiant a 

l’ús dels programes BIM, CAD, 3D, Imatge... en un curt període de temps (10 h.) amb 

trets diferenciadors com són la intensificació, la flexibilitat horària, les eines online i la 

seva qualitat docent. Els “comprimits” estan coordinats per l’ARC (Dept. RA-UPC), resten 

oberts a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS) i s’oferiran en diferents 

convocatòries anuals. 

 

2a. Convocatòria Juliol 2020 

 

COORDINACIÓ:   ARC – Departament de Representació Arquitectònica 

MÉS INFORMACIÓ:  https://arc.upc.edu 

CONTACTE:   olga.guijarro@upc.edu 

La realització dels cursos resta condicionada a un nombre mínim de 6 estudiants inscrits per 

curs.  

Els cursos es realitzaran amb els ordinadors propis de cada alumne/a els quals hauran de dur el 

software propi instal·lat, ja sigui versions oficials, educatives, de lloguer o gratuïtes. 
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Característiques tècniques dels cursos comprimits ONLINE: 

Les sessions es realitzaran de forma telemàtica mitjançant Google Meet i seran de 

manera síncrona, amb interacció bidireccional entre alumnat i professorat.  

L’alumnat haurà de connectar-se amb el seu perfil G Suite i adreça UPC, utilitzant una 

sola connexió. Es facilitarà per mail una adreça d’enllaç a la sessió amb suficient 

anterioritat. Es recorda que els nom i cognoms identificadors de G Suite, i també la 

imatge si es deixa la càmera oberta, seran visibles per la resta d’assistents. 

Davant qualsevol incidència (connexió, hardware, software...) l’estudiant es podrà 

comunicar amb el professor per mòbil utilitzant la mateixa adreça d’enllaç. A tals 

efectes, es recomana instal·lar l’aplicació Google Meet prèviament.  

Les sessions seran de 2,5 hores i no es gravaran. Les consultes es podran fer per micròfon 

o xat segons el que indiqui el professor, i sempre dins l’horari de la sessió. 

Les sessions no es repetiran en cap cas, però podran canviar de data si ho autoritza el 

professor, si té el vistiplau de tots els estudiants i si es notifica amb suficient antelació.   

Es facilitarà un certificat d’assistència un cop finalitzat el curs als alumnes que hagin 

assistit a un mínim del 75 % de les sessions amb un seguiment satisfactori.  

Al accedir a les sessions, els estudiants presten el consentiment a la UPC pel tractament 

de dades personals, tal com es descriu a la taula d’informació bàsica de protecció de 

dades, que es pot consultar al final. 
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AUTOCAD nivell 1 

DATES I HORARI: 6, 13, 15, 17 de juliol de 2020 de 16:00 a 18:30 hores (total 10 hores) 

ON: online 

IDIOMA: Català/Castellà 

ADREÇAT A: als alumnes de l’ETSAB però obert a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS) 

PROFESSOR: Francisco Javier González Pérez (prof. ETSAB) 

QUOTA: 80€ 

PROGRAMA: 

Sessió 1. 

Aproximació a l’entorn del programa (barra de menús, eines i comandaments). 
Ordres bàsiques per a començar a dibuixar (línia, cercle, rectangle, esborrar, allargar, 
retallar, girar, trames, dibuix ortogonal, escalar...). 

 

Sessió 2. 

Control de propietats: color, gruix i tipus de línia. Biblioteca de blocs. Creació i edició de 
blocs. Organització del projecte per capes. Treballar gestionant grups de capes. 

 

Sessió 3. 

Presentació i retolació. Creació d’un estil de text per a poder fer anotacions. 
Creació d’un estil personalitzat d’acotació i acotació de plànols. 

 

Sessió 4. 

Espai paper. Aprendre a configurar un format DIN: marges, caixetí, escala, escala gràfica 
i finestra flotant, i estil de impressió, amb l’objectiu final de poder imprimir a escala. 
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REVIT nivell 1 

DATES I HORARI: 7, 9, 14, 16  de juliol de 2020 de 16:00 a 18:30 hores (total 10 hores) 

ON: online 

IDIOMA: Català/Castellà 

ADREÇAT A: als alumnes de l’ETSAB però obert a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS) 

PROFESSOR: Jordi Subirós Brunet (prof. ETSAB) 

QUOTA: 80€ 

PROGRAMA: 

Sessió 1.  

Explicació de què és el BIM i posicionament de Revit dins d’aquest entorn. Descripció de 
la interfície i el funcionament del navegador de projectes. Com iniciar un projecte i l’ús 
de plantilles. Estructura de nivells i eixos. Elements de model, elements de detall i murs 
de tancament.    

 

Sessió 2. 

Crear, seleccionar i modificar murs. Col·locar pilars, crear i editar perímetres de forjats, 
cobertes i falsos sostres. Creació i edició d’escales. Tipus i capes de murs. Edició 
d’elements i copia entre plantes a diferents nivells. 

 

Sessió 3. 

Col·locació de fusteries. Us de les famílies de sistema i les famílies de component en 
models d’arquitectura. Crear, utilitzar i gestionar finestres, portes, mobles, sanitaris i ús 
de les habitacions en Revit. 

 

Sessió 4. 

Documentació i presentació. Retolació del projecte, extracció d’informació escrita i 
gràfica, gestió de vistes i creació de plànols per imprimir i exportar. 
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SKETCHUP  

DATES I HORARI: 6, 8, 10, 13 de juliol de 2020 de 12:00 a 14:30 hores (total 10 hores) 

ON: online 

IDIOMA: Català/Castellà 

ADREÇAT A: als alumnes de l’ETSAB però obert a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS) 

PROFESSOR: Isidro Navarro Delgado (prof. ETSAB) 

QUOTA: 80€ 

PROGRAMA: 

Sessió 1.  

Iniciació i exercicis bàsics, aixecament d’un plànol vectorial, muntatge de components i 
grups, seccions, connexió amb Google Earth, estils i ajustos visuals. 

 

Sessió 2. 

Materials, textures i adaptació a la geometria, restitució d’arquitectures, càmeres i 
animació. 

 

Sessió 3. 

Topografia, geometries no regulars, connexió amb plugins, fotomuntatge. 

 

Sessió 4. 

Connexió amb programes de renderitzat en temps real, vinculació d’arxius, components 
dinàmics. 
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UNREAL 

DATES I HORARI: 6 , 8, 10, 13 de juliol de 2020 de 16:00 a 18:30 hores (total 10 hores) 

ON: online 

IDIOMA: Català/Castellà 

ADREÇAT A: als alumnes de l’ETSAB però obert a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS) 

PROFESSOR: Isidro Navarro Delgado (prof. ETSAB) 

QUOTA: 80€ 

PROGRAMA: 

Sessió 1. 

Introducció a UE4. Treball amb REVIT. Il·luminació, materials, efectes visuals i 
ambientació global interior i exterior.  

 

Sessió 2. 

Cinemàtiques, imatges i vídeos de presentació. Introducció a la programació de 
blueprints. Creació d’un projecte interactiu. 

 

Sessió 3. 

Tècniques avançades per arquitectes. Il·luminació avançada, lightmaps i UV i materials 
PBR avançats. 

 

Sessió 4. 

Programació amb blueprints d’elements arquitectònics per a la interacció en temps real. 
Consideracions per configurar escenes interiors i exteriors. 
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PHOTOSHOP 

DATES I HORARI: 6, 8, 13, 15 de juliol de 2020 de 18:00 a 20:30 hores (total 10 hores) 

ON: online 

IDIOMA: Català/Castellà 

ADREÇAT A: als alumnes de l’ETSAB però obert a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS) 

PROFESSOR: Pasqual Bendicho Cabuti (prof. ETSAB) 

QUOTA: 80€ 

PROGRAMA: 

Sessió 1. 

Introducció al programa i principals conceptes bàsics relacionats amb la imatge digital: 
píxels, resolució, colors (CMYK, RGB), tipus d'arxius i característiques de cadascun (jpg, 
bmp, eps, pdf, tiff...) 

 

Sessió 2. 

Treball amb capes i la seva gestió: Importar, seleccionar, copiar, retallar, manipular, 
duplicar. Explicació de les principals eines del programa a través d'exemples pràctics i 
breus. Comprensió de les múltiples aplicacions del programa. 

 

Sessió 3. 

Collage, textures i efectes. Importació d'arxius vectorials provinents d'altres programes 
com Autocad, Revit, Sketchup, etc. per enriquir-los amb textures i imatges superposades. 
Collage amb superposició de textures i l'ús de varies tècniques per a resultats molt 
efectius en poc temps. 

 

Sessió 4.  

Introducció al muntatge arquitectònic. Partir d'un volum arquitectònic lleugerament 
renderitzat per contextualitzar-lo en un entorn determinat: vegetació, persones, figures, 
il·luminació i tot el necessari per donar-hi la màxima expressió i intenció. 
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INDESIGN 

DATES I HORARI: 8, 15 de juliol de 2020 de 18:30 a 21:00, i 10, 17 de juliol de 2020 de 9:00 a 
11:30 (total 10 hores) 

ON: online 

IDIOMA: Català/Castellà 

ADREÇAT A: als alumnes de l’ETSAB però obert a tota la comunitat UPC (estudiants, PDI i PAS) 

PROFESSOR: Noemí Núñez Veciana (prof. Dept RA - EPSEB) 

QUOTA: 80€ 

PROGRAMA: 

Sessió 1. 

Introducció pràctica a les eines de creació i edició, amb la finalitat d’obtenir una 
maquetació bàsica d’un portafolis o publicació: Creació i configuració inicial d’un arxiu,  
espai de treball, panells i eines bàsiques. 
 

Sessió 2. 

Maquetació, pàgines mestres. Regles, guies i quadrícules. Caixes de text i d’objectes.  
 

Sessió 3. 

Creació i edició de estils de textos i inserció d’objectes. Estils de paràgraf i de caràcter. 
Inserció d’imatges i plànols. 
 

Sessió 4. 

Portades. Numeració de pàgines i taules de contingut. Impressió i formats de sortida. 
Finalització de l’exercici de curs i presentació de l’arxiu final en diferents formats. 
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Informació bàsica de protecció de dades / Información de protección de datos / Data 
protection information 

Responsable del 
tractament / Responsable 
del 
tratamiento / Responsible 
for the treatment 

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC) 
Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona  / Escuela 
Técnica Superior de Arquitectura de Barcelona  / Barcelona School 
of Architecture  
informacio.etsab@upc.edu  

Dades de contacte del 
delegat de protecció 
de Dades / Datos del 
delegado de Protección de 
Datos / Data of the Data 
Protection Delegate 

Universitat Politècnica de Catalunya · BarcelonaTech (UPC)  

Finalitat 
del tractament / Finalidad 
del tratamiento / Purpose 
of the treatment 

F007. Organització de seminaris, congressos, jornades i cursos 
(contracte) / Organización de seminarios, congresos, jornadas y 
cursos (contrato) / Organization of seminars, congresses, seminars 
and courses (contract).  
  
F009. Publicacions institucionals de la UPC (memòries, notícies, 
imatges, etc.)  / Publicaciones institucionales de la UPC (memorias, 
noticias, imágenes, etc.) / UPC institutional publications (reports, 
news, images, etc.)  

Legitimació / Legitimación 
/ Legitimation 

Basat en el contracte  per a la gestió de l'activitat / Basado en el 
contrato para la gestión de la actividad / Based on the activity 
management contract  

Destinataris / Destinatarios 
/ Recipients 
  

Amb el seu consentiment explícit, les seves dades de contacte s'han 
de comunicar a l'entitat o persones que organitzen l'acte. Les seves 
dades no es cediran a tercers, tret que sigui d’obligació legal. 
 
S’utilitzarà una infraestructura virtual d’acord amb un model de 
computació en el núvol a través de Google i a l'empara de l'acord 
EU-US Privacy Shield. El vostre nom i cognoms o identificador a la 
sessió serà visible a la resta de participants en el moment d’assistir a 
la sessió mitjançant Hangouts Meet de G Suite. La vostra imatge i/o 
veu serà accessible a la resta de participants en el cas que activeu la 
càmera i/o micròfon en el moment d’assistir a la sessió 
mitjançant Hangouts Meet de G Suite.  
 
Con su consentimiento explícito, sus datos de contacto se 
comunicarán a la entidad o personas que organizan el acto. Sus 
datos no se cederán a terceros, salvo que sea de obligación legal. 
 

https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/ca/contact
https://etsab.upc.edu/es
https://etsab.upc.edu/es
https://etsab.upc.edu/en
https://etsab.upc.edu/en
mailto:informacio.etsab@upc.edu
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F007
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F007
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F009
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F009
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/legitimacio/view
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active
https://etsab.upc.edu/ca/futurs-estudiants/ca/contact
https://etsab.upc.edu/es
https://etsab.upc.edu/en
mailto:informacio.etsab@upc.edu
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/dades-de-contacte-del-delegat-de-proteccio-de-dades
https://rat.upc.edu/ca/registre-de-tractaments-de-dades-personals/F009
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/legitimacio/view
https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active


“COMPRIMITS ETSAB”    arc.upc.edu   

 
 

Se usará una infraestructura virtual de acuerdo con un modelo de 
computación en la nube a través de Google y al amparo del acuerdo 
EU-US Privacy Shield. Su nombre y apellidos o identificador a la 
sesión será visible al resto de participantes en el momento de asistir a 
la sesión mediante Hangouts Meet de G Suite. Su imagen y/o voz 
será accesible al resto de participantes en el caso de que actives la 
cámara y/o micrófono en el momento de asistir a la sesión mediante 
Hangouts Meet de G Suite. 
 
With your explicit consent, your contact details will be communicated 
to the entity or people who organize the event. Your data will not be 
passed on to third parties, unless legally required. 
 
We will use a virtual infrastructure according to a cloud computing 
modelo through Google and under the EU-US Privacy Shield 
agreement. Your first and last name or ID in the session will be visible 
to other attendees when you attend the session using G Suite 
Hangouts Meet. Your image and/or voice will be accessible to other 
participants if you turn on the camera and/or microphone while 
attending the session using G Suite Hangouts Meet.  

Drets de las 
persones / Derechos de 
las personas / Rights of 
the people 

Sol·licitar l'accés, la rectificació o supressió, la limitació del 
tractament. Oposar-se al tractament. Portabilitat de les dades .  
 
Solicitar el acceso, la rectificación o supresión, la limitación del 
tratamiento. Oponerse al tratamiento. Portabilidad de los datos. 
 
Request access, rectification or deletion, limitation of treatment. 
Oppose treatment. Data portability. 

Termini de 
conservació / Plazo de 
conservación / Shelf life 

Mentre sigui necessari per a qualsevol dels propòsits que es 
descriuen en la nostra política de conservació.  
 
Mientras sea necesario para cualquiera de los propósitos descritos en 
nuestra política de conservación 
 
As needed for any of the purposes described in our conservation 
policy  

Reclamació / Reclamación 
/ Claim 
  

Si no ha estat satisfet l'exercici dels seus drets, pot presentar una 
reclamació davant APDCAT apdcat.gencat.cat  
 
Si no es satisfactorio el ejercicio de sus derechos, puede presentar 
una reclamación ante la APDCAT 
 
When you have not been satisfied the exercise of your rights, you can 
file a claim with the APDCAT 

 

https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal
http://apdcat.gencat.cat/
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/drets
https://www.upc.edu/normatives/ca/proteccio-de-dades/normativa-europea-de-proteccio-de-dades/politica-de-conservacio-de-les-dades-de-caracter-personal
http://apdcat.gencat.cat/
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