
El software AutoCAD, de dibuix per ordinador, és molt extens i té un camp d’aplicació molt
ampli, principalment a l’enginyeria industrial, l’arquitectura, l’urbanisme i el paisatgisme. El
COAMB proposa un curs d’iniciació pensat especialment per a ambientòlegs i
ambientòlogues, amb el que us introduirem de forma pràctica les eines bàsiques de dibuix i
representació per a poder elaborar plànols i esquemes que complementin memòries i
projectes ambientals.

El curs, d'un total de 10 hores lectives, ens donarà una aproximació a les capacitats
d’aquesta eina informàtica i obrirà la porta a tots aquells i aquelles amb ganes de seguir-hi
aprofundit. 

Curs ONLINE

AUTOCAD
per ambientòlegs/logues

ORGANITZA:

16, 18, 23, 25 i 30 
de gener de 2023
de 17:30 a 19:30

Inscriu-te!

Format ONLINE
(possibilitat de diferit

excepre última sessió)

Realitzar els teus propis esquemes i dibuixos a escala
simplificada.
Descarregar informació gràfica de portals online com l’ICC
(Institut Cartogràfic de Catalunya) en forma de plànol o bé
d’ortofoto.
Modificar la informació a l’AutoCAD per tal d’adaptar-la als  
informes. 
Importar i exportar documents entre AutoCAD i GIS

OBJECTIUS:

Aquest curs et capacitarà per: 

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=28406
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=44612


Per a més informació contacta'ns a escola.formacio@coamb.cat o al 633470649. Inscriu-te!

PREUS

Membres del COAMB en atur o precol·legiats

Membres del COAMB (col·legiats o adherits)

Entitats col·laboradores

Altres

80 €
 

130 €
 

170 €
 

230 €
Formació bonificable per a empreses

Programa del curs Requisits

ORDINADOR I SOFTWARE:

Cada usuari haurà de disposar d'un
ordinador amb el software Autodesk
AutoCAD instal·lat (versió AutoCAD 2013
o posteriror). 

Qui no disposi del programari, pot optar
per una versió oficial gratuïta de 30 dies
que es pot descarregar directament del
web d’Autodesk

CERTIFICAT:

Per a rebre el certificat de realització del
curs els alumnes hauran d'assolir una
assistència mínima del 80% de les hores
lectives.

Sessió 1. Dilluns 16 de gener
Introducció
Eines bàsiques de dibuix I

Sessió 2. Dimecres 18 de gener
Eines bàsiques de dibuix II
Referències externes (dwg, pdf i jpg)

Sessió 3. Dilluns 23 de gener
Referències externes (GIS)
Presentació i impressió de plànols

Sessió 4. Dimecres 25 de gener
Pràctica 

Sessió 5. Dilluns 30 de gener
Correcció de la pràctica 
Dubtes i repàs del curs

Pau Padullés Castelló. Arquitecte i màster en intervenció Sostenible en el Medi Construït. Ha
treballat en diversos estudis d'arquitectura i ha estat docent en diferents universitats. Té llarga
experiència en l'ús d'AutoCAD en diferents àmbits: projectes d'edificació, visualització 3D, gestió
de patrimoni arquitectònic i estudis d'urbanisme i paisatge.

DOCENT:

FORMAT "AULA VIRTUAL" 
· Cada inscrit rebrà un accés específic a l'espai del curs, des del que podrà accedir a la documentació i
a les sessions per videoconferència que conformen el curs. 
· Podràs assistir en directe a les sessions i comunicar-te amb el docent en temps real. Si no pots
connectar-te en directe, o si vols repassar els continguts, pots visualitzar posteriorment el vídeo de cada
sessió i fer arribar els teus dubtes a través de la plataforma de formació.  La sessió del 30 de gener serà
necessàriament en format síncron.
· Els continguts del curs estaran disponibles a la plataforma de formació fins el 5 de març.

https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=28406
https://www.coamb.cat/inscripcions/?ic=44612
https://www.autodesk.es/products/autocad/free-trial

