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1. EL DIBUIX TÈCNIC, COMUNICACIÓ GRÀFICA 
La representació gràfica és molt important en tecnologia. En gairebé tot els àmbits de la 

tecnologia hi ha la representació d’un objecte, una idea, un projecte... Així, quan estem 

desenvolupant desenvolupant un objecte haurem de fer el disseny d’allò que es vol construir. 

Aquest disseny implica dibuixar allò que volem fer.  

 

Per a poder representar aquest objecte podem utilitzar diverses tècniques de representació 

gràfica, en funció de la funció que tingui cada representació. Les que ens podem trobar són les 

següents: 

 

 Un esbós. Són traços a mà alçada que intenten descriure, sense massa detalls, com 

serà l’objecte 

 Un croquis és una representació a mà alçada, amb cert detall, d’un l’objecte 

 Quan al croquis hi indiquem les mides obtenim el que s’anomena croquis acotat 

 Projecció dièdrica, un conjunt de vistes (de cara, de costat, per sobre, etc.) de com 

es veu l’objecte des de cadascuna de les cares de l’objecte 

 

El conjunt de dibuixos (croquis i vistes ) de cadascuna de les peces de què estarà format 

l’objecte és el que s’anomena especejar gràficament l’objecte. Si fem objectes molt grans, 

possiblement haurem de fer dibuixos reduïts proporcionalment (a escala) en totes les seves 

dimensions. Altres vegades, en canvi, els objectes que s’han de construir són, en la realitat, 

tan petits que es dibuixen més grans que la mida natural de l’objecte. És el cas dels microxips 

i altres elements electrònics miniaturitzats, i també el de certes joies i petites peces de 

rellotgeria. 

 

A més, en representar gràficament els objectes apareix un altre problema: els objectes reals 

tenen tres dimensions, ocupen un determinat espai, tenen un cert volum. En canvi, el paper en 

què es representen de manera gràfica només té dues dimensions, és pla. Com s’ha de fer, 

doncs, per representar en el paper pla objectes de tres dimensions de manera entenedora? En 

el dibuix tècnic s’han d’utilitzar unes tècniques molt precises per aconseguir-ho, i aquestes 

tècniques les han de conèixer tant el dibuixant com el destinatari del dibuix. 

 

Les linies de dibuix 

Els tipus de línies per al dibuix tècnic són: 

 

1. Línia continua prima, serveix per indicar contorns de la figura 

 

2. Línia a mà alçada, s’utilitza quan es fa algun tall a la peça 

 

3. Línia continua gruixuda, serveix per indicar contorns de la 

figura 

 

4. Línia de ratlla punt ens indica eixos de rotació o simetria 

 
5. Línia de ratlletes, serveix per indicar aquelles arestes que 

queden ocultes 
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2. ELS ESTRIS I MATERIALS DE DIBUIX 
De tots els estris de dibuix ens interessarem per explicar breument aquells que en faren un 

servei a l’hora de dirigir el traç (regle, paral·lex, escaire i cartabó, etc.) i els que, a més, 

permeten assenyalar i llegir distàncies i angles (regle graduat, transportador d’angles, 

escalímetre, etc.). 

 

Regle i paral·lex 

El regle ordinari serveix per fer traços rectes i sol tenir una longitud entre 30 cm i 60 cm. El 

paral·lex o tecnígraf és un sistema basat en un regle de plàstic sense graduar que s’usa per 

traçar línies rectes paral·leles les unes a les altres. Normalment, el paral·lex s’instal·la com a 

complement en les taules de dibuix tècnic i sol tenir una longitud compresa entre 40 cm i 150 

cm. 

 

Escaire i cartabó 

Són instruments de fusta, metall o plàstic pensats per traçar rectes paral·leles, rectes 

perpendiculars i rectes en angles de 15°, 30°, 45°, 60°, 75°, 90° (és a dir, perpendiculars), 

105°, 120°, etc. Per aconseguir-ho, a vegades s’han d’utilitzar conjuntament les dues peces, 

tal i com podem veure en la imatge. Per això normalment es parla d’un joc d’escaire i cartabó. 

 

Tal com s’indica en les imatges, l’escaire és una peça que té forma de triangle rectangle, amb 

angles de 90°, de 60° i de 30°. El cartabó té forma de triangle rectangle isòsceles, amb el 

corresponent angle de 90° i dos angles aguts iguals, de 45° cadascun. A més, en un joc 

d’escaire i cartabó, la longitud de la hipotenusa del cartabó és igual a la del catet més llarg de 

l’escaire. 

 

El regle graduat i l’escalímetre 

Els instruments considerats fins aquí només serveixen per fer el traç (sigui amb mina, sigui 

amb tinta). Tot seguit parlarem dels instruments que serveixen per assenyalar, mesurar i 

transportar distàncies.  

 

El regle graduat és un regle que duu impresa una graduació de distàncies, normalment en 

centímetres i mil·límetres, i que sol tenir una llargada total no superior a 60 cm. Alguns regles 

tenen una banda graduada en centímetres i mil·límetres (és a dir, segueixen el sistema mètric 

decimal), i una altra en polzades (sistema nord-americà). La doble escala facilita l’ús del 

mateix regle per mesurar longituds en qualsevol dels dos sistemes d’unitats i per convertir 

ràpidament mesures fetes en una de les unitats en mesures expressades en l’altra. 

 

Amb la mateixa idea que el regle graduat amb dues unitats diferents, hi ha també els 

escalímetres, que són regles graduats en diverses escales, tal com explicarem en la unitat 

següent. 

 

El transportador d’angles 

És un instrument destinat a mesurar i transportar angles. Fixa’t que, en el cas dels angles 

múltiples de 15°, ho pots fer amb el joc d’escaire i cartabó, però per mesurar i transportar un 

altre angle qualsevol necessitaràs el transportador. 
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Normalment, els transportadors són de plàstic i consisteixen en una circumferència sencera 

(graduada en 360°) o en mitja circumferència (graduada en 180°). Aquesta és la graduació 

normal i s’anomena graduació sexagesimal dels angles. En aquest sistema, evidentment, un 

angle recte, format per dues rectes perpendiculars que es tallen, és un angle de 90° (una 

quarta part de la circumferència sencera). 

 

Però alguns transportadors estan graduats d’una altra manera, de forma que tota la 

circumferència equival a 400° i un angle recte correspon a 100°. Aquesta graduació dels 

angles s’anomena graduació centesimal i s’usa molt en els aparells i les mesures de topografia. 

 

El paper de dibuix, suport de treball 

Tot i que l’ús de les TIC ens permeten fer representacions gràfiques sense els estris que 

acabem d’esmentar, si volem disposar del plànol i portar-lo arreu sense necessitat d’un 

ordinador ens farà falta un suport. És a dir, no podem evitar l’ús del paper, això si, un ús 

responsable que no ens faci fer impressions innecessaries. 

 

El paper sobre el qual s’acostumen a fer la majoria de dibuixos tècnics es pot classificar per les 

seves dimensions o per la seva qualitat (gramatge i altres propietats). Això, en definitiva, vol 

dir classificar-lo per l’ús que se li dóna. 

 

Dimensions del paper 

Els fulls de paper de dibuix són sempre rectangulars. Les dimensions del paper estan 

unificades (o normalitzades) a tot el món. Cadascuna de les mides normalitzades de paper 

s’anomena format, i els més usats són els que s’indiquen en la imatge.  

 

Pots observar que la longitud del costat més llarg d’un determinat format coincideix 

exactament amb la longitud del costat més curt del format immediatament superior, i que és 

el doble que la longitud del costat petit del format immediatament inferior. Això significa que 

les dimensions de cada format són el 141% de les de l’anterior, i que la superfície de cada 

format és exactament el doble de gran que la del format immediatament inferior.  

 

Això és un gran avantatge a l’hora de plegar documents i de fer-ne fotocòpies. De fet, quan es 

pleguen plànols i esquemes gràfics fets en papers de format A3 o superior, la tècnica de 

plegatge ha de garantir que en resulti un format A4, que és el que s’ha acordat com a 

referència per dissenyar les carpetes, els arxivadors i, en general, tot el mobiliari d’oficina.  
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3. ELS PRIMERS TRAÇOS: ESBÓS i CROQUIS 
 

Tant el croquis com l’esbós són dibuixos a mà alçada (sense regles) que utilitzarem per a fer 

els primers dissenys d’objectes i posar sobre el paper les idees. Bàsicament tenen la funció de 

transmetre una informació de forma gràfica.  

 

En funció de la quantitat de detalls que posem tindrem un o altre. Així, mentre l’esbós mostra 

molt poc detall el croquis sovint porta afegides les mides de l’objecte. Pot ser un plànol 

suficient per a fe run objecte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


