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TASTETS
D’ENGINYERIA
Amb l’objectiu d’apropar la universitat als estudiants de secundària, des del Campus de
la UPC a Vilanova i la Geltrú hem dissenyat diferents activitats per a què els alumnes
coneguin i tastin l’Enginyeria de prop.
Us oferim visites obertes als laboratoris, realitzar una classe, un experiment, provar un
software,… guiats i assistits sempre per professorat universitari o personal tècnic. En
concret, els tallers treballen l’enginyeria d’àmbit Industrial (Mecànica, Electrònica i
Electricitat), enginyeria de Disseny Industrial i Desenvolupament del Producte i l’àmbit
de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació (Grau en Enginyeria en Informàtica).
A continuació us presentem aquest document que recull les nostres propostes, però
també us volem animar a que feu les vostres i així gaudir dels recursos i equipaments de
l’Escola.
A més, qualsevol taller és pot realitzar conjuntament amb una visita al Museu del
Ferrocarril de Catalunya. Així, a més de conèixer i tastar les enginyeries del campus, es
pot completar la formació amb un viatge per la història del ferrocarril.
Si esteu interessats en aquestes activitats o voleu proposar-ne d’altres, només cal que ho
fer saber per correu electrònic a promocio.epsevg@upc.edu o bé trucar al telèfon
93.896.72.48.
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T1- ASSAIGS
DESTRUCTIUS DE
CARACTERITZACI
Ó DE MATERIALS
Responsable: Josep A. Picas
Dept. de Ciència de materials i enginyeria metal·lúrgica
Lloc: AL002 – Lab. Mesures Elèctriques
Per tal de donar a conèixer les activitats del
departament es proposa una visita a les seves
instal·lacions, on es realitzaran diferents assaigs de
caracterització de materials. Abans de cada assaig es
farà un breu resum de la funcionalitat del mateix i
descripció dels paràmetres obtinguts. Els assaigs
proposats són els següents:


Assaig de tracció.



Assaig d’impacte mitjançant pèndul Charpy.



Assaig de duresa.



Assaig d’ultramicroduresa.

Es realitzarà un recorregut per les instal·lacions de
corrosió i es visitarà la cambra de boira salina i s’explicaran els assajos potencio-dinàmics
per a la determinació de la resistència de materials a la corrosió. S’observaran mostres en
el microscopi electrònic d’escombrat (SEM) a les instal·lacions del CTVG.
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T2AUTOMATITZACIÓ
DE PROCESSOS
INDUSTRIALS
Responsable: Cristòbal Raya
Dept. d'Enginyeria, Sistemes, Dept. d'Enginyeria, Sistemes,Automàtica i
Informàtica IndustrialAutomàtica i Informàtica Industrial
Lloc: AL002 – AL114 - Laboratori d'Automàtica i Sistemes de Control de
l'EPSEVG

Amb la realització d'aquest taller,
es
presenten
els
sistemes
electrònics i electromecànics per al
control de màquines o processos
industrials.
Es realitzarà una aplicació pràctica
d'automatització de processos amb
autòmats programables (PLCs)
El temps aproximat és de 2h i la
capacitat màxima és de 24
alumnes.
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T3- CONEIX
L'OBSEA,
L'OBSERVATORI
SUBMARÍ DE LA
UPC A VILANOVA
Responsable: Joaquín del Rio
CTVG - Grup de recerca SARTI
Lloc: Centre Tecnològic de Vilanova i la Geltrú
Des del grup de recerca de Sistemes d'Adquisició Remota i Tractament de la Informació
(SARTI) del Campus de la UPC de Vilanova i la Geltrú, hem preparat una sessió divulgativa
dels sistemes d'adquisició de dades utilitzats en els diferents projectes que el grup porta
a terme en diferents àrees com la instrumentació oceanogràfica, els sistemes de mesura
distribuïts o el disseny de vehicles autònoms aquàtics.
La sessió de 2 hores de durada fa un repàs dels conceptes bàsics de la mesura fins arribar
a comentar sistemes més complexes com la instrumentació virtual basada en ordinador.
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T4- TALLER DE
MÀQUINES
ELÈCTRIQUES
Responsable: Marcel Torrent
Dept. d'Enginyeria Elèctrica
Lloc: Laboratori AL002 – Lab. Mesures Elèctriques de l’EPSEVG

Mostrar de forma interactiva la constitució i principi de funcionament de les màquines
elèctriques rotatives, treballant com a motor i generador. Per realitzar aquest taller
s’utilitzarà un equip, constituït per un puzle de peces, que ens permet muntar les
màquines elèctriques més característiques.

Aquest taller té una capacitat màxima de 16 alumnes.
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T5- INICIACIÓ A
L’ARDUINO
Responsable: Germán Morillo
Serveis Tècnics de Laboratori
Lloc: Laboratori AL104 o AL106 de l’EPSEVG
Es proposa una pràctica on es posaran les bases per a la realització de petits projectes
amb Arduino.
En una primera part s’explica de la placa Arduino UNO, els tipus d’entrades i sortides
disponibles i les diferents característiques de cadascuna.
Seguidament es veurà l’estructura bàsica d’un programa Arduino i les instruccions
bàsiques més utilitzades.
Finalment es muntarà un petit circuit i es realitzarà un petit programa per interactuar amb
el hardware.
Per a la realització d’aquest tastet els instituts i les escoles interessades han de portar les
seves plaques Arduino
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T6- INTRODUCCIÓ
A LA ROBÒTICA
Responsable: Oscar de Sousa
Serveis Tècnics de Laboratori
Lloc: Laboratori AL119 de l’EPSEVG

Es proposa un curs de dues en les què els assistents coneixeran el funcionament i la
programació bàsica d’un robot de Lego Mindstorm, un robot enfocat a l’àmbit educatiu.
Contingut del taller:
1.

Què és un robot i per a què serveix.

2. Parts del robot Lego Mindstorm.
2.1. Sensor del Mindstorm.
2.1.1. Ultra so.
2.1.2. Llum.
2.1.3. So.
2.1.4. Contacte.
2.2. Motors del Mindstorm
(Servomotors).
3. Programació del robot.
3.1. Reproducció de so.
3.2. Control de motors.
3.3. Mesura de distancia.
3.4. Mesura de soroll.
Aquest taller té una capacitat màxima de 24 alumnes.
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T7- TALLER
PRÀCTIC DE
CONSTRUCCIÓ
APP ANDROID
Responsables: Bernardino Casas i Josep M Merenciano
LAPPS - Laboratori d'Aplicacions Mòbils
Lloc: AI-115
Actualment la majoria de dispositius mòbils (telèfons, tauletes, ...) són Android. Avui en
dia, construir aplicacions per a dispositius Android és una de les professions amb més
futur.
Vols construir tu mateix un joc pel teu mòbil Android? No cal que sàpigues programar,
vine i diverteix-te descobrint l'apassionant món de l'Android.
En aquest taller construiràs la teva primera aplicació per
dispositius Android i obtindràs els fonaments per a fer apps
més complexes.
Contingut:


Introducció al món Android.



Entorn de desenvolupament en Android per
desenvolupadors no informàtics.



Construcció d'una APP.

Aquest taller té una capacitat màxima de 15 alumnes.
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T8- TALLER DE
DISSENY DE
PRODUCTE
Responsable: Joan Josep Aliau Pons
Dept. d’Expressió Gràfica a l’Enginyeria
Lloc: AI-115 - Lab. CAD de l’EPSEVG
La pràctica estarà estructurada en tres

L’estudiant realitzarà el disseny en 3D

fases:

amb el programa Unigrafics NX, seguint



Definició del producte a
dissenyar (Requeriments
funcionals i tècnics).




un tutorial senzill, que li permetrà
conèixer la metodologia a l’hora de
generar cossos amb tres dimensions.

Definició de les geometries

Es recomana que els alumnes portin un

bàsiques i el 3D.

llapis USB per poder guardar el seu

Execució d’un prototip amb 3D

treball al final del taller.

(vídeo demostració).

promocio.epsevg@upc.edu

11

T9- GEOGEBRA COM
A EINA
D’APRENENTATGE
PER A
MATEMÀTIQUES PEL
DISSENY
Responsables: Joana d’Arc Prat i Josefina Antonijuan
Dept. de Matemàtiques
Lloc: AI115-EPSEVG
En aquest taller es vol:



familiaritzar a l’estudiant amb el programari Geogebra
mostrar les utilitats del Geogebra per l’aprenentatge de conceptes matemàtics
orientats al Grau de Disseny Industrial

El temps aproximat del taller és de 2 hores i la capacitat màxima és de 25 alumnes.
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www.epsevg.upc.edu/futursestudiants

promocio.epsevg@upc.edu
Tel. 93 896 72 48
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