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Marca temporal
Quina és la teva

edat?
Quina és la teva

ocupació?

Has rebut formació
en representació

tècnica
d'edificació?

En el cas de que la
pregunta anterior

sigui si:

Trobes que la
teva manera de

representar (amb
mitjans

informàtics) és:

En quant a la
representació de

detalls constructius
trobes que:

Quan has de
desenvolupar un
detall constructiu

què fas?

La meva font  per
trobar informació

de detalls
constructius és:

T'agradaria que
algú et dongués
unes pautes per

poder optimitzar la
representació dels

teus detalls
constructius?

Quines pautes
creus que són

importants en la
representació de

detalls
constructius?

4/06/2011 15:24:
30 de 26 a 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

És poc efectiva,
no s'entén massa
bé perdo molt de
temps arreglant
coses

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio el detall,
canvio les
llegendes i les
capes

Banc de detall que
tinc arxivat (propi,
de companys,
d'amics, etc)

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Valor  de linia
Llegenda clara
Composició clara

4/06/2011 15:54:
00 de 26 a 40 anys

Sóc estudiant de
cicle formatiu Si

He fet cursos que
jo he buscat

És poc efectiva,
no s'entén massa
bé perdo molt de
temps arreglant
coses

No és molt
important tenir
pautes i criteris,
els detalls han de
ser clars i
explicatius sense
haber de seguir
regles

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Llibres i
revistes

Si, ho necessito
molt, inverteixo
molt de temps en
desenvolupar
detalls

lilimore no t'enfadis
tant

4/06/2011 15:55:
05 de 26 a 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He fet cursos que
jo he buscat Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Anar dibuixant de
l'element més gran
al més petit,
configurant la unió
entre materials.
Sempre conjugant
seccions i plantes.

4/06/2011 16:03:
38 de 26 a 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

El dibuixo partint
de seccions i
basant-me en
altres detalls com
a exemple sense
copiar-los

Llibres i revistes,
Altres

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Tenir una bona
base de
coneixements.

4/06/2011 16:10:
51 de 26 a 40 anys

Sóc Tècnic
Superior de un
cilce de la familia
d'Edificació Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Tenir clar el procés
constructiu i quins
són els elements
que ho composen
ja que si no saps
que elements
porta i l'ordre en el
qual van a l'hora
de construir,
difícilment podràs
estar segur de
tenir correcte el
detall constructiu



Marca temporal
Quina és la teva

edat?
Quina és la teva

ocupació?

Has rebut formació
en representació

tècnica
d'edificació?

En el cas de que la
pregunta anterior

sigui si:

Trobes que la
teva manera de

representar (amb
mitjans

informàtics) és:

En quant a la
representació de

detalls constructius
trobes que:

Quan has de
desenvolupar un
detall constructiu

què fas?

La meva font  per
trobar informació

de detalls
constructius és:

T'agradaria que
algú et dongués
unes pautes per

poder optimitzar la
representació dels

teus detalls
constructius?

Quines pautes
creus que són

importants en la
representació de

detalls
constructius?

4/06/2011 16:13:
32 de 26 a 40 anys

Sóc Tècnic
Superior de un
cilce de la familia
d'Edificació Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc)

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Tenir clar el procés
constructiu i quins
són els elements
que ho componen
ja que si no saps
que elements
porta i l'ordre en el
qual van a l'hora
de construir,
difícilment podràs
estar segur de
tenir correcte el
detall constructiu



Marca temporal
Quina és la teva

edat?
Quina és la teva

ocupació?

Has rebut formació
en representació

tècnica
d'edificació?

En el cas de que la
pregunta anterior

sigui si:

Trobes que la
teva manera de

representar (amb
mitjans

informàtics) és:

En quant a la
representació de

detalls constructius
trobes que:

Quan has de
desenvolupar un
detall constructiu

què fas?

La meva font  per
trobar informació

de detalls
constructius és:

T'agradaria que
algú et dongués
unes pautes per

poder optimitzar la
representació dels

teus detalls
constructius?

Quines pautes
creus que són

importants en la
representació de

detalls
constructius?

4/06/2011 16:40:
33 de 26 a 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

Exel.lent, ràpida,
precisa i clara

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

El dibuixo partint
de seccions i
basant-me en
altres detalls com
a exemple sense
copiar-los

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

- estrictament
gràfics: gruix de
linea, trames,
cotes, escales
gràfiques...
- bona
incorporació en el
conjunt del
projecte: bona
referenciació dins
dels plànols
d'escales
superiors, i
llegendes en
relació a partides i
amidaments.
- han de ser
comprensibles per
un tècnic a la
vegada que per un
operari: un
concepte clar es
un dibuix clar (o al
revés?).
- han de ser
fotocopiables (no
utilitzar grisos, ni
informació de
colors que es
pugui perdre en un
fax o fotocopia)
- han de estar
marcats amb data i
incoorporar
informació sobre
quins dibuixos
anteriors anulen.



Marca temporal
Quina és la teva

edat?
Quina és la teva

ocupació?

Has rebut formació
en representació

tècnica
d'edificació?

En el cas de que la
pregunta anterior

sigui si:

Trobes que la
teva manera de

representar (amb
mitjans

informàtics) és:

En quant a la
representació de

detalls constructius
trobes que:

Quan has de
desenvolupar un
detall constructiu

què fas?

La meva font  per
trobar informació

de detalls
constructius és:

T'agradaria que
algú et dongués
unes pautes per

poder optimitzar la
representació dels

teus detalls
constructius?

Quines pautes
creus que són

importants en la
representació de

detalls
constructius?

4/06/2011 16:55:
09 més de 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

El dibuixo partint
de seccions i
basant-me en
altres detalls com
a exemple sense
copiar-los

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes,
Altres

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

- No perder de
vista las medidas
totales.
- Diferenciar
claramente los
detalles de
fabricación en obra
de los de
fabricación en
taller.
- Diferenciar los
materiales por tipo.
- Expresar
claramente las
distintas capas,
estableciendo
espesores,
medidas parciales
y finales de
referencia e
indicando de
manera simple su
correspondencia
con las distintas
zonas en las que
se ha de aplicar.
- Destacar las
partes
seccionadas para
facilitar la
comprensión del
acabado
constructivo final.
- Utilizar un
sistema de
representación
(grosores de línea,
texturas, colores)
que sea válido
para todo el
conjunto de
detalles, evitando
improvisaciones
que puedan
provocar
confusión.
- entre otras...



Marca temporal
Quina és la teva

edat?
Quina és la teva

ocupació?

Has rebut formació
en representació

tècnica
d'edificació?

En el cas de que la
pregunta anterior

sigui si:

Trobes que la
teva manera de

representar (amb
mitjans

informàtics) és:

En quant a la
representació de

detalls constructius
trobes que:

Quan has de
desenvolupar un
detall constructiu

què fas?

La meva font  per
trobar informació

de detalls
constructius és:

T'agradaria que
algú et dongués
unes pautes per

poder optimitzar la
representació dels

teus detalls
constructius?

Quines pautes
creus que són

importants en la
representació de

detalls
constructius?

4/06/2011 16:56:
07 de 26 a 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

Exel.lent, ràpida,
precisa i clara

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Llibres i
revistes

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Sobretot, tenir el
màxim de
coneixements
bàsics per no estar
dibuixant un detall
constructiu q no es
pugui executar.

4/06/2011 17:49:
58 de 26 a 40 anys

Sóc Arquitecte/a
Tècnic/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

El dibuixo partint
de seccions i
basant-me en
altres detalls com
a exemple sense
copiar-los

Banc de detall que
tinc arxivat (propi,
de companys,
d'amics, etc)

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Conèixer què vols
representar:
materilas,
disposició,
solucions
tècniques,...
Conèixer
técniques de
reproducció
gràfica:
grossors de línies,
colors, trames,
Tipus de llegendes
Claretat
Ordre

4/06/2011 19:02:
10 de 26 a 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

El dibuixo partint
de seccions i
basant-me en
altres detalls com
a exemple sense
copiar-los

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes,
Altres

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls .

4/06/2011 19:20:
42 de 19 a 25 anys

Sóc estudiant de
cicle formatiu Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

Exel.lent, ràpida,
precisa i clara

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

la llegenda, la
claredat de colors i
l'ordre.



Marca temporal
Quina és la teva

edat?
Quina és la teva

ocupació?

Has rebut formació
en representació

tècnica
d'edificació?

En el cas de que la
pregunta anterior

sigui si:

Trobes que la
teva manera de

representar (amb
mitjans

informàtics) és:

En quant a la
representació de

detalls constructius
trobes que:

Quan has de
desenvolupar un
detall constructiu

què fas?

La meva font  per
trobar informació

de detalls
constructius és:

T'agradaria que
algú et dongués
unes pautes per

poder optimitzar la
representació dels

teus detalls
constructius?

Quines pautes
creus que són

importants en la
representació de

detalls
constructius?

4/06/2011 19:22:
05 de 19 a 25 anys

Sóc Tècnic
Superior de un
cilce de la familia
d'Edificació Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

Exel.lent, ràpida,
precisa i clara

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

la llegenda, la
claredat de colors
o grossor de
lineas, i l'ordre.

4/06/2011 19:26:
59 de 26 a 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He fet cursos que
jo he buscat Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes

No, tot i que no ho
faig de la millor
manera, ja em va
bé així

- Poseer sólidos
conocimientos en
materia
constructiva.
- Tener clara la
escala a la que
vas a dibujar el
detalle, para
ofrecer la
información de
forma inteligible y
en la cantidad
necesaria (no
dibujar ni en
exceso ni en
defecto).
- No dibujar
detalles obvios de
soluciones
constructivas
ordinarias que
sepan como
ejecutarlas en
obra.
- Disponer de una
amplia y variada
fuente de detalles
constructivos, bien
sea con revistas
especializadas,
libros, bancos
informáticos de
detalles, etc, en
los que te puedas
apoyar, y a partir
de ellos ampliar o
modificar la
información



Marca temporal
Quina és la teva

edat?
Quina és la teva

ocupació?

Has rebut formació
en representació

tècnica
d'edificació?

En el cas de que la
pregunta anterior

sigui si:

Trobes que la
teva manera de

representar (amb
mitjans

informàtics) és:

En quant a la
representació de

detalls constructius
trobes que:

Quan has de
desenvolupar un
detall constructiu

què fas?

La meva font  per
trobar informació

de detalls
constructius és:

T'agradaria que
algú et dongués
unes pautes per

poder optimitzar la
representació dels

teus detalls
constructius?

Quines pautes
creus que són

importants en la
representació de

detalls
constructius?

4/06/2011 19:45:
34 de 19 a 25 anys

Sóc estudiant de
cicle formatiu Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc)

No, tot i que no ho
faig de la millor
manera, ja em va
bé així

Saber com
funciona el detall i
on està ubicat.
Colors i valors de
linies, llegenda y
numeració ben
col·locada i que
s'entengui bé

4/06/2011 20:39:
39 de 19 a 25 anys

Sóc Tècnic
Superior de un
cilce de la familia
d'Edificació Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

És bona però
podria millorar
molts aspectes si
m'haguessin donat
unes bones pautes

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc)

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Coneixement dels
elements
constructius a
representar
(mides, material,..)
Valoracions sobre
les exigencies del
edifici
Coneixement de
les professions
d'oficis de
muntadors

4/06/2011 21:55:
34 més de 40 anys Altres No

He rebut formació
a la universitat/
Institut

És molt dolenta,
necessito millorar-
la

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio el detall
sense modificar-lo

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Llibres i
revistes

Si, ho necessito
molt, inverteixo
molt de temps en
desenvolupar
detalls

Coneixer els
elemen ts
constructius
Valor de linea
Una llegenda clara
i ordenada
Coneixer bé les
eines
informàtiques de
representació



Marca temporal
Quina és la teva

edat?
Quina és la teva

ocupació?

Has rebut formació
en representació

tècnica
d'edificació?

En el cas de que la
pregunta anterior

sigui si:

Trobes que la
teva manera de

representar (amb
mitjans

informàtics) és:

En quant a la
representació de

detalls constructius
trobes que:

Quan has de
desenvolupar un
detall constructiu

què fas?

La meva font  per
trobar informació

de detalls
constructius és:

T'agradaria que
algú et dongués
unes pautes per

poder optimitzar la
representació dels

teus detalls
constructius?

Quines pautes
creus que són

importants en la
representació de

detalls
constructius?

5/06/2011 11:59:
37 de 26 a 40 anys Sóc Arquitecte/a Si Altres

És bona però
podria millorar
molts aspectes si
m'haguessin donat
unes bones pautes

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Tenir clars quin
valor de línia se li
donarà a cada
element, tenint en
compte l'escala a
la qual s'imprimirà.
Per l'autocad, és
essencial tenir una
plumilla creada per
a optimitzar el
temps.
També s'ha de
mirar com
s'utilitzen les
trames, ja que tot i
que són molt
necessàries i útils,
a vegades pot
carregar i embrutar
massa el dibuix.
També crec que
és important tenir
clar com fer les
llegendes.
Les cotes és una
altra cosa vital,
posar-les per a
que es vegin bé,
però no embrutin
el dibuix.

5/06/2011 12:23:
55 de 19 a 25 anys

Sóc Tècnic
Superior de un
cilce de la familia
d'Edificació Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

És bona però
podria millorar
molts aspectes si
m'haguessin donat
unes bones pautes

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Tenir clar el què et
demanen.
Utilitzar unes
pautes i uns bons
criteris de
representació.
Representar de
manera clara i
ordenada.



Marca temporal
Quina és la teva

edat?
Quina és la teva

ocupació?

Has rebut formació
en representació

tècnica
d'edificació?

En el cas de que la
pregunta anterior

sigui si:

Trobes que la
teva manera de

representar (amb
mitjans

informàtics) és:

En quant a la
representació de

detalls constructius
trobes que:

Quan has de
desenvolupar un
detall constructiu

què fas?

La meva font  per
trobar informació

de detalls
constructius és:

T'agradaria que
algú et dongués
unes pautes per

poder optimitzar la
representació dels

teus detalls
constructius?

Quines pautes
creus que són

importants en la
representació de

detalls
constructius?

5/06/2011 13:45:
33 de 26 a 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

És bona però
podria millorar
molts aspectes si
m'haguessin donat
unes bones pautes

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Si hubiera un
sistema
normalizado (o al
menos
estandarizado,
aunque no fuera
norma)de
represantación de
detalles, quizá se
podrían entender
mejor los mismos.
También creo que
se deben hacer los
detalles
constructivos de
puntos conflictivos
(encuentros,
esquinas...),
resolviendo todas
sus partes, y no
sólo los de sección
del edificio.

5/06/2011 13:48:
58 de 26 a 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

És bona però
podria millorar
molts aspectes si
m'haguessin donat
unes bones pautes

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Pautas
normalizadas (o al
menos
estandarizadas) de
representación de
materiales y
explicación en las
leyendas.
 
Se deben hacer
los detalles de
puntos conflictivos
(encuentros,
esquinas),
resolviendo sus
puntos difíciles, y
no sólo de la
sección del
edificio.



Marca temporal
Quina és la teva

edat?
Quina és la teva

ocupació?

Has rebut formació
en representació

tècnica
d'edificació?

En el cas de que la
pregunta anterior

sigui si:

Trobes que la
teva manera de

representar (amb
mitjans

informàtics) és:

En quant a la
representació de

detalls constructius
trobes que:

Quan has de
desenvolupar un
detall constructiu

què fas?

La meva font  per
trobar informació

de detalls
constructius és:

T'agradaria que
algú et dongués
unes pautes per

poder optimitzar la
representació dels

teus detalls
constructius?

Quines pautes
creus que són

importants en la
representació de

detalls
constructius?

5/06/2011 17:45:
37 de 26 a 40 anys

Sóc Arquitecte/a
Tècnic/a Si Altres

És bona però
podria millorar
molts aspectes si
m'haguessin donat
unes bones pautes

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

El dibuixo partint
de seccions i
basant-me en
altres detalls com
a exemple sense
copiar-los

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc),
Altres

No, tot i que no ho
faig de la millor
manera, ja em va
bé així

Grafisme clar
Escala adequada
per a poder
apreciar tot el
conjunt
No deixar-te cap
detall

5/06/2011 17:47:
53 de 26 a 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Banc de detall que
tinc arxivat (propi,
de companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes

No, no ho
necessito ho faig
d'una manera
òptima

La claredat en la
representació dels
diversos elements
del detalls (ús de
valors de línia o
color) i l'ordre
d'exposició
(llegenda,
numeració).

5/06/2011 18:45:
30 més de 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Banc de detall que
tinc arxivat (propi,
de companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

ESCALA,
LLEGENDA,
GRAFISME I
SISTEMA
D'ACOTACIÓ

5/06/2011 18:46:
08 més de 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Banc de detall que
tinc arxivat (propi,
de companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

ESCALA,
LLEGENDA,
GRAFISME I
SISTEMA
D'ACOTACIÓ



Marca temporal
Quina és la teva

edat?
Quina és la teva

ocupació?

Has rebut formació
en representació

tècnica
d'edificació?

En el cas de que la
pregunta anterior

sigui si:

Trobes que la
teva manera de

representar (amb
mitjans

informàtics) és:

En quant a la
representació de

detalls constructius
trobes que:

Quan has de
desenvolupar un
detall constructiu

què fas?

La meva font  per
trobar informació

de detalls
constructius és:

T'agradaria que
algú et dongués
unes pautes per

poder optimitzar la
representació dels

teus detalls
constructius?

Quines pautes
creus que són

importants en la
representació de

detalls
constructius?

5/06/2011 19:50:
39 més de 40 anys Sóc Arquitecte/a Si Altres Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

El dibuixo partint
de seccions i
basant-me en
altres detalls com
a exemple sense
copiar-los

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes,
Altres

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

1) buscar la
simplicitat sense
perdre la qualitat
del elements
constructius en la
representació
2) seleccionar les
propietats adients
de les línies de
dibuix (color, gruix,
etc.)
3) aplicar una
correcta relació
entre el grau de
detall i l'escala del
dibuix
4) utilitzar de
forma ordenada
els tipus de lletra
5) fer servir de
forma eficient i
expressiva  els
ombrejats
6) en funció de la
seva finalitat
dibuixar els detalls
en 2D i també en
3D

5/06/2011 20:38:
12 de 19 a 25 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

Exel.lent, ràpida,
precisa i clara

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

El dibuixo partint
de seccions i
basant-me en
altres detalls com
a exemple sense
copiar-los

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Exemple de
projectes on s'ha
utilitzat un detall
en concret. Detall
en CAD.
Solucions en
l'arquitectura
tradicional
Reflexió en el seu
ús: avantatges i
inconvenients en
el s. XXI.



Marca temporal
Quina és la teva

edat?
Quina és la teva

ocupació?

Has rebut formació
en representació

tècnica
d'edificació?

En el cas de que la
pregunta anterior

sigui si:

Trobes que la
teva manera de

representar (amb
mitjans

informàtics) és:

En quant a la
representació de

detalls constructius
trobes que:

Quan has de
desenvolupar un
detall constructiu

què fas?

La meva font  per
trobar informació

de detalls
constructius és:

T'agradaria que
algú et dongués
unes pautes per

poder optimitzar la
representació dels

teus detalls
constructius?

Quines pautes
creus que són

importants en la
representació de

detalls
constructius?

5/06/2011 21:55:
14 de 26 a 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

És bona però
podria millorar
molts aspectes si
m'haguessin donat
unes bones pautes

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

El dibuixo partint
de seccions i
basant-me en
altres detalls com
a exemple sense
copiar-los

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

En primer lloc tenir
clar el què es vol
representar i quina
és la millor manera
de fer-ho per tal
que el resultat
sigui el més
entenedor
possible.
En segon lloc,
saber a qui va
dirigit el detall en
qüestió, per tal de
emfatitzar alguns
aspectes de major
importància.
En tercer lloc,
elaborar una
llegenda que sigui
clara i concreta.

6/06/2011 9:30:10 de 26 a 40 anys
Sóc estudiant de
cicle formatiu Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

És bona però
podria millorar
molts aspectes si
m'haguessin donat
unes bones pautes

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc)

No, tot i que no ho
faig de la millor
manera, ja em va
bé així

*.- Definir
exactament el
alcance del detalle
a representar.
*.- Tener los datos
precisos.
*.- Buscar un
buena fuenta de
informacion

6/06/2011 9:31:46 de 26 a 40 anys
Sóc estudiant de
cicle formatiu Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

És bona però
podria millorar
molts aspectes si
m'haguessin donat
unes bones pautes

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc)

No, tot i que no ho
faig de la millor
manera, ja em va
bé així

*.- Definir los
detalles a crear.
*.- Tener claros los
conceptos a
representar y los
solicitado por
cliente.
*.- Definir las
fuentes de
informacion.

6/06/2011 9:50:47 més de 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut Eficient i correcta

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

Copio un detall ja
existent i el
modifico sequint
els meus criteris o
els que em
demanen

Banc de detall que
tinc arxivat (propi,
de companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

una escala
adecuada, que se
entienda
fácilmente y que
no falte ningún tipo
de información



Marca temporal
Quina és la teva

edat?
Quina és la teva

ocupació?

Has rebut formació
en representació

tècnica
d'edificació?

En el cas de que la
pregunta anterior

sigui si:

Trobes que la
teva manera de

representar (amb
mitjans

informàtics) és:

En quant a la
representació de

detalls constructius
trobes que:

Quan has de
desenvolupar un
detall constructiu

què fas?

La meva font  per
trobar informació

de detalls
constructius és:

T'agradaria que
algú et dongués
unes pautes per

poder optimitzar la
representació dels

teus detalls
constructius?

Quines pautes
creus que són

importants en la
representació de

detalls
constructius?

6/06/2011 14:24:
41 de 26 a 40 anys

Sóc estudiant de
cicle formatiu Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

Exel.lent, ràpida,
precisa i clara

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

El dibuixo partint
de seccions i
basant-me en
altres detalls com
a exemple sense
copiar-los

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

- Representació
dels detalls que no
quedin clars a una
escala superior
perque es puguin
entendre.
- Saber que no ets
tú el que ha
d'entendre el
detall, per això ha
d'estar tot molt be
especificat.

6/06/2011 16:38:
42 de 26 a 40 anys Sóc Arquitecte/a Si

He rebut formació
a la universitat/
Institut

És bona però
podria millorar
molts aspectes si
m'haguessin donat
unes bones pautes

És essencial tenir
unes pautes i
criteris de
representació a
més d'un bon
coneixement per
representar detalls
constructius

El dibuixo partint
de seccions i
basant-me en
altres detalls com
a exemple sense
copiar-los

Internet, utilitzo un
buscador o els
meus favorits i
busco el que
necessito, Banc de
detall que tinc
arxivat (propi, de
companys,
d'amics, etc),
Llibres i revistes

Si, m'agradaria
optimitzar el temps
de busqueda
d'informació i de
desenvolupament
dels detalls

Ser intel·ligibles.
Representar-los
ràpidament i en
format 3d per tenir
les
representacions en
2d de forma
automàtica.


