
 
 

 
   

INTERPRETACIÓ DE PLÀNOLS 
 

REQUISTS DE L’ALUMNE: 

- Estar donat d’alta a la Seguretat Social (règim general, autònoms, ERTO, etc.). 

- O estar donat d’alta al SOC com a demandant d’ocupació. 

 

HORES: 

Mínim 30 hores i fins a 80 hores (en funció de l’entitat que subvenciona el curs). 

 

OBJECTIUS: 

Objectiu general: 

- Dotar als participants dels coneixements necessaris per a dominar les tècniques d’interpretació 

de plànols per a la seva aplicació pràctica. 

- Conèixer i interpretar la documentació gràfica que composa un projecte assimilant els diferents 

grafismes i simbologies que el composen, comprenent la representació espacial dels dibuixos i la 

seva representació. 

 

Objectius específics: 

- Saber la documentació gràfica que composa un projecte. 

- Conèixer els diferents grafismes i simbologies que permetin la interpretació de plànols. 

- Comprendre espacialment els dibuixos i representacions presentades en dues dimensions. 

- Comprendre i imaginar una obra abans d’iniciar el seu procés de construcció. 

- Saber quina documentació gràfica es precisa en cada moment del procés constructiu. 

- Determinar aquella documentació gràfica que es precisa en cada moment del procés constructiu. 

 

 

PROGRAMA  
 
Unitat 1. Presentació  

1.1 Introducció 

1.2 Control del tipus de treball de cada alumne 

1.3 Intencions 

1.4 Coneixements de diferents escales dels plànols 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Unitat 2. Explicació de diferents tipus de plànols  

2.1 Situació 

2.2 Emplaçament 

2.3 Fonaments 

2.4 Plantes 

2.5 Façanes 

2.6 Seccions 

2.7 Coberta 

2.8 Detalls constructius 

 

Unitat 3. Diferents tipus de construccions  

3.1 Habitatges unifamiliars 

3.2 Bloc de vivendes 

3.3 Naus industrials 

3.4 Topogràfics 

 

Unitat 4. Treballs varis  

4.1 Estudi de seccions constructives 

4.2 Materials 

4.3 Sistemes constructius 

4.4 Detalls d'obra 

4.5 Amidaments de diferents parts d'obra 

 

Unitat 5. Croquis  

5.1 Croquis d'un element del local 

5.2 Medició i acotament de l'element croquitzat 

 

Unitat 6. Interpretació d'un projecte complert  

6.1 Replanteig dels fonaments d'una obra 

6.2 Lectura de la part escrita d'un projecte 

6.3 Pràctiques amb diferents escales i repàs de càlculs. 

 


