
Pràctiques amb FRECAD

¿Què és FREECAD?

Freecad és una aplicació per a dissenyar objectes en 3D. És un programa de

programari lliure. I es pot descarregar a la següent pàgina, on també es pot trobar

molta altra informació.

http://www.freecadweb.org/

PRÀCTICA 1. "El Cub Transformat "

Objectius: Conèixer l'entorn del FREECAD. Crear una figura simple, modificar el 

seus atributs i guardar-lo. 

Obre el programa FREECAD

1. Per començar a treballar heu de fer clic al primer botó de la barra d'eines (crear

un document buit nou).



2. A continuació, obrir el banc de treball o escenari per dissenyar peces "PART". 

3. Anem a dibuixar un cub de 10 mm de aresta

que és la mida de cub que es dibuixa per defecte si

seleccionem la figura amb forma de cub. 

Fes "clic" a l'eina del cub i automàticament et sortirà un cub a la pantalla. 

4. A  la  finestra  de  l'esquerra  (etiquetes  i

atributs) hi haurà aparegut a la llista d'objectes

el nostre cub, sota sin_nombre que és com es

diu per ara el nostre dibuix. Aprofitarem ara per

guardar-lo i  posar-li  de nom  Practica 1 i    els

vostres noms i curs.
Exemple: Practica_1_JMS3A

5. Ja tenim el nom al nostre primer treball. Amb

la barra d'eines de "vistes" podràs triar una vista pel teu cub  el veuràs en 3D. 
Practica amb les diferents 
vistes. 

Amb el ratolí  pot fer  zoom   i  veure el cub més gran o més petit.  Però el cub

igualment tindrà una mida de 10mm. 



6. Anem a canviar les mides i color del cub i

deixarà  de ser una cub.  Per canviar les
mesures cal tenir el cub seleccionat
a la finestra

de l'esquerra ((etiquetes i atributs) ha

d'aparèixer cub destacat 

(Com es veu en la imatge de dalt). 

A la finestra de  "propietats" (esquerra / baix) apareixen les propietats del cub

organitzades en dues pestanyes diferents "VISTA" i "DATOS". 

Canviem d'una pestanya a altra fent clic amb el ratolí. 

Ara seleccionem la pestanya de "DATOS" i tindrem

les mides del cub: 

Lenght : Longitud

Width: Ample

Height: Alçada

Com pots veure, les mides que surten per defecte

son 10mm. 

Ara canviarem del mides a les següents: 

Lenght : 30mm

Width: 20mm

Height: 10mm

Com pots veure ara ja no és un cub, més aviat hem

fet una caixa de sabates, però molt petita ¡fixa't en les mides¡. 

Recorda que el programa té la possibilitats e fer zoom a les imatges amb el ratolí.  



Ara  canviarem els
colors  de  la  nostra

figura.  Feim  clic  a  la

pestanya de "VISTA". 

Una  vegada  desplegada  la

pestanya canviarem el color

de  la  figura  a  la  pestanya

"SHAPE COLOR" i  el  color

de la línia de la figura a la

pestanya "LINE COLOR". 

Bé, ja tenim transformat el nostre cub en una altra figura. A continuació anem a

afegir una altra figura. 

7. Torna a fer clic a la Figura del Cub i et sortirà automàticament un cub aferrat a la

nostra figura. 



Com pots observar la nova figura apareix en la posició inicial, i a la nostra pestanya

de «etiquetes i atributs» ens surt un altre Cub 

8.  Ara  que  ja  saps  canviar  els  seus

atributs  canvia el color  del  nou cub.

Canvía també les mides: 

Lenght : 5mm

Width: 5mm

Height: 30mm

Per poder veure bé la figura tindràs que

ajustar el zoom amb el ratolí. 



9.  Ara  anem  a  canviar  la  posició  de  la  nova  figura.  Has  de  tenir

seleccionada la figura que vols canviar. Ara fes clic a la pestanya de «TAREAS».

Veuras  que  pots  canviar  les

coordenades  X,  Y,  Z.   Canvia-les

amb els següents valors:

x:10mm ; y: 7mm ; z: -5mm

Aprofita  per canviar el nom de

la  nova  figura. Selecciona  la

figura i amb el botó dret del mouse

tindràs  l'opció  «rename  (canviar

nom)». Pots nomenar «Columna». 

Practica amb les diferents vistes i veuràs que ha passat amb la nova figura

10. Ara com a darrera tasca tallarem el la primera figura amb la segona,

amb la qual cosa ens quedarà un forat amb  la forma de la segona figura.

- Selecciona la figura primera Cube

- Fes clic a la tecla de «majúscules» i selecciona ara la figura Columna

- Sense deixar de tenir seleccionades ambdues figures fes clic a la  icona

de tallar. 



Ja  tenim tallada la figura, ara pots jugar amb les vistes per veure el resultat


