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Mòdul 1 - Sketcher. Dibuix 2D
- Presentació del mòdul Sketcher
- Eines d'Sketcher
 

Mòdul 2 - Part design. Dibuix 3D
- Modelat de sòlids a partir d’un Sketcher
- Modificació de models sòlids. Operacions
especials
- Eines generals de l'entorn
- Creació de paràmetres d'usuari i fórmules
- Generació de formes basades en patronatges
- Barra d'eines knowledge
 

Mòdul 3 - Assembly design. Disseny de
muntatges

- Fonaments teòrics
- Entorn del Catproduct. Estructura de l'arbre
- Components d'un assemblatge
- Establiment de relacions de conjunt
- Operacions d'un assemblatge
- Moure elements d'un assemblatge

 
 

Mòdul 4 - Drafting. Disseny de plànols
- Full de dibuix
- Generació de vistes generals i perspectives
- Generació de vistes de detall
- Generació de seccions
- Generació de talls
- Creació de vistes de forma predefinida
- Creació i edició de geometria
- Delimitació i anotació de planells
- Creació de taules
- Creació i modificació de farciments
- Eines de recolzament al drafting (paletes, tools i
visualització)
- Impressió de plànols
 

Mòdul 5 - Wireframe and Surface Design.
Generació de superfícies.

- Geometria de filferro
- Superfícies bàsiques
- Geometria de filferro a partir d'altres superfícies
- Manipulació i transformació de superfícies

 
FCO - Inserció laboral,  sensibilització
mediambiental i igualtat de gènere 
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Utilitzar les principals característiques del
programa Catia V5 per crear figures 2D i 3D
Utilitzar l’eina Sketcher per fer esbossos en 2D
Generar i modificar formes bàsiques amb Part
Design
Generar muntatges a partir de peces ja
dissenyades amb Part Design
Generar planells com a documentació formal
del disseny d’una peça o conjunt
Generar geometria amb filferro i superfícies
bàsiques amb el mòdul Wireframe and Surface
Design

Disseny 3D i 2D amb Catia V5
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