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Prerequisits

Completar les assignatures dels primers tres anys de la carrers

Objectius

El control numèric s'utilitza en l'automatització de multitud de processos de fabricació, especialment en
fabricació mecànica. Inicialment en aquesta assignatura s'estudien les diferents formes de programació, amb
l'edició, modificació i simulació de programes de control numèric. L'assignatura es completa amb la fabricació
assitiada per ordinador (CAM). S'estudiaran les diferents operacions i estratègies de fabricació que permetran
obtenir directament el producte a partir de la peça dissenyada en 3D.

Competències

Coordinar i treballar en equip amb grups potencialment multidisciplinaris.
Demostrar que es té un pensament lògic, un raonament estructurat i capacitat de síntesi.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar l'interès pel coneixement i la interpretació de fenòmens susceptibles de quantificació.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Dissenyar un estudi estadístic o de recerca operativa per a la resolució d'un problema real.
Expressar i aplicar rigorosament els coneixements adquirits en la resolució de problemes
Identificar els models estadístics i de recerca operativa més adequats per a cada context i que permetin
la presa de decisions.
Identificar i seleccionar les fonts d'obtenció de dades i depurar-les per tractar-les estadísticament.
Implementar processos amb llenguatges de programació i amb paquets de càlcul simbòlic.
Interpretar resultats, extreure conclusions i elaborar informes tècnics.
Reconèixer situacions complexes i dissenyar estratègies per a afrontar-les.
Resumir i descobrir patrons de comportament en l'exploració de les dades.
Utilitzar bibliografia o eines d'Internet específiques de l'estadística i d'altres ciències afins, tant en
llengua anglesa com en la llengua pròpia.
Utilitzar correctament una bona part del programari estadístic i de recerca operativa existent, escollir el
més apropiat per a cada anàlisi estadística i ser capaç d'adaptar-lo a les noves necessitats.
Utilitzar tecnologies de la informació i de la comunicació.
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Resultats d'aprenentatge

Comprendre i utilitzar amb facilitat diferents tècniques d'interpretació de resultats en estudis aplicats.
Comprendre i utilitzar diferents models i tècniques de simulació de sistemes industrials.
Coordinar i treballar en equip amb grups potencialment multidisciplinaris.
Demostrar que es té un pensament lògic, un raonament estructurat i capacitat de síntesi.
Desenvolupar estratègies d'aprenentatge autònom.
Desenvolupar l'interès pel coneixement i la interpretació de fenòmens susceptibles de quantificació.
Desenvolupar un pensament i un raonament crítics i saber comunicar-los de manera efectiva, tant en
les llengües pròpies com en una tercera llengua.
Dominar diferents mètodes de presa de decisió en la indústria i tecnologia en funció de les estratègies
empresarials marcades.
Dominar diferents tipus de controls numèrics
Dominar la tipologia de dades estadístiques originades en aplicacions industrials i tecnològiques
Emprar fonts d'informació i recursos d'Internet, sobretot en anglès, per als continguts de l'àrea
d'indústria i tecnologia.
Expressar i aplicar rigorosament els coneixements adquirits en la resolució de problemes.
Manejar amb destresa diferents patrons de tractament digital del senyal.
Reconèixer situacions complexes i dissenyar estratègies per a afrontar-les.
Usar programes existents i adaptar-los amb la finalitat d'aconseguir-ne el rendiment òptim en
aplicacions industrials i tecnològiques.
Utilitzar amb destresa diferents mètodes de disseny de sistemes informàtics industrials.
Utilitzar tecnologies de la informació i de la comunicació.

Continguts

Components i estructura dels controls numèrics.
Control de les eines i càlculs.
Modes de programació: ISO, conversacional i sistemes CAD-CAM.

Metodologia

La metodologia utilitzada és    s  s  fer sessions en grups a classe i en grup reduïts, treball autònoms en grup i 
individuals.

Activitats formatives

Títol Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Tipus: Dirigides

Sessions en classe 48 1,92 1, 4, 6, 10, 13, 16

Tipus: Supervisades

Treballs pràctics 48 1,92 1, 2, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16

Tipus: Autònomes

Treball autònom 50 2 3, 4, 5, 6, 11, 12, 14, 15, 16, 17

Avaluació

L'avaluació          es basarà en un seguiment continu del treball acadèmic de l'estudiant al llarg del curs. S'avaluarà
          l'assistència activa a l'aula, la participació en debats, la realització de proves objectives per escrit, la
         presentació i exposició de treballs individuals o de grup, la realització de problemes, de pràctiques de
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         presentació i exposició de treballs individuals o de grup, la realització de problemes, de pràctiques de
     laboratori, de exercicis numèrics i de qüestions teòriques.

         La nota final serà una mitjana ponderada de l'avaluació de les activitats de l'estudiant, amb pesos:

Prova test 1: 20%. (Nota mínima 3).
Prova Pràctiques: 80%

Activitats d'avaluació

Títol Pes Hores ECTS Resultats d'aprenentatge

Prova de pràctiques 80 2 0,08 3, 4, 5, 6, 12, 14, 17

Prova-test 20 2 0,08 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16
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