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ANNEX 1. Fitxa per l’observació del professorat emprada durant les sessions dedicades al 
dibuix de la matèria de Tecnologies de primer d’ESO. 

 

FITXA PER L’OBSERVACIÓ DEL PROFESSORAT  

Observació número:   1  |  Dates: 19 i 22/12/2014; 9,16,19,23 i 30/01/2015; 6 i 20/02/2015  |  
Curs i Grup: 1r ESO A  |  Matèria: Tecnologia  |  Aula estàndard  |  Professor/a observat/da: ------ 

ESTRUCTURA DE LA SESSIÓ:  

a) Moment inicial: Com es presenta el professor/a, com es presenta la sessió, realitza un 
resum o no de la sessió anterior. 

En un primer moment (0-5 min.) la professora saluda i posa ordre, ja que els alumnes no es 
troben al seu lloc (canvi de classe). Habitualment aixeca la veu i crida l’atenció a aquells 
alumnes que més xivarri estan fent. Seguidament, tots els alumnes ocupen el seu lloc, 
preparats per iniciar la sessió. A continuació realitza un breu recordatori d’allò vist a la sessió 
anterior i, si escau, del material necessari a utilitzar, o  es corregeixen activitats encarregades 
durant la sessió anterior (5-10min.). 

b) Desenvolupament: motiva a l’alumnat, utilitza estratègies didàctiques actives, 
organització del contingut, interacció teoria i pràctica. 

La sessió continua amb l’exposició de conceptes teòrics, acompanyats d’exemples de la 
realitat, i fent preguntes a l’aula. Els alumnes comuniquen les seves respostes, inicialment 
intuïtives, per, poc a poc, anar assolint els conceptes. Quan les respostes són encertades, la 
professora els felicita. Altrament, va guiant els alumnes cap a la resolució mitjançant altres 
qüestions que els facin replantejar la primera resposta donada. Aquesta fase s’allarga 
aproximadament uns 20 minuts (10-30min.). 

La següent part de la sessió, d’uns 20min. (30-50min.) se centra en la resolució d’activitats 
plantejades als alumnes, normalment del llibre de text. Els alumnes treballen de manera 
autònoma, amb assistència de la professora, que va passant per tota l’aula. Si hi ha alumnes 
que ho fan més ràpidament, també ajuden a la resta de companys. També aprofita aquesta 
estona la professora per fer el control de seguiment de l’assignatura: realització de tasques i 
deures a casa i notes de seguiment. 

c) Finalització i tancament: com finalitza la sessió en quant als continguts tractats, al 
plantejament d’activitats per la propera sessió... 

Durant els següents 5min. (50-55min.) s’encarreguen tasques (iniciades a l’aula o de noves i 
relacionades amb el tema tractat) a realitzar de manera autònoma i a casa per part dels 
alumnes, així com es recorda el material necessari per realitzar-les i si cal portar-lo a la següent 
sessió (aquest aspecte, a més s’adverteix que té incidència en la nota de seguiment). 

Els últims 5min. (55-60min.) no formen part de la sessió pròpiament dita, ja que són utilitzats 
per realitzar el canvi de classe. 

ORGANITZACIÓ DE LA SESSIÓ:  

a) Quin pes té la part teòrica i la pràctica? La part teòrica un 50%, igual que la pràctica. 

b) Com reaccionen els alumnes davant de les explicacions del professorat? I com es 
comporten davant de la realització d’una activitat pràctica? 

Normalment estan força atents, aixecant el braç per preguntar quan no entenen quelcom i molt 
participatius quan la professora els adreça una qüestió per tal que aportin el seu punt de vista. 

Davant d’una activitat pràctica, en general el comportament és correcte tot i que més distès (els 
alumnes poden comentar l’exercici i aixecar-se), malgrat que habitualment no tots els alumnes 
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realitzen la tasca encomanada (aproximadament un 40% de l’aula). En aquest últim cas, 
normalment es posen a parlar i no fan les tasques encomanades. 

c) Es produeix alguna incidència? Com reacciona el professor? Com reacciona del grup? 
Si ha estat amb un alumne en concret, com reacciona aquest? 

En general no es produeixen incidències, només en casos puntuals. 

Quan se’n produeix una, la professora crida l’atenció, normalment aixecant la veu i anomenant 
el nom de l’alumne/s implicats en l’incident. Si l’acció persisteix, la professora sol·licita els 
alumnes que facin entrega de la seva agenda, on apunta la incidència per tal que els seus 
pares la signin i n’estiguin al corrent, havent-la de mostrar el dia següent. Les incidències 
s’anoten també al seguiment del curs i tenen un cert pes en l’avaluació, esdevenint possibles 
amonestacions si l’actitud persisteix. 

INTERACCIÓ A L’AULA:  

a) Com es dirigeix el professor o la professora a l’auditori? Ho fa a tota la classe, a un 
grup reduït? A un alumne en particular? 

La professora es dirigeix a l’aula adreçant-se a tot l’auditori, passejant la vista i mantenint el 
contacte visual amb els alumnes. La seva posició no és estàtica, malgrat que el seu àmbit de 
moviment es limita a la zona de la pissarra (sobretot durant l’exposició teòrica). 

b) Realitza preguntes directes? Retòriques? Com reacciona el grup? I algun/a alumne/a 
en particular? 

Es realitzen ambdós tipus de preguntes: les retòriques com a part del discurs d’introducció de 
conceptes i les directes per interactuar amb els alumnes. La reacció més destacable es 
produeix en les preguntes directes, doncs un gran nombre d’alumnes participen molt 
activament, gairebé entrant en una espècie de competició per tal de donar-hi resposta. 

c) Com corregeix als alumnes? Realitza reforçaments positius? 

Com ja s’ha comentat, quan les respostes són encertades, la professora realitza reforç positiu. 
Altrament, va guiant els alumnes cap a la resolució mitjançant altres qüestions que els facin 
replantejar la primera resposta donada.  

d) Quines interaccions es donen entre el grup (entre els propis alumnes? Quin 
comportament té el grup de forma general amb el professorat? I algun alumne/a en 
particular? 

La interacció del grup amb la professora normalment es basa en el respecte i en el seguiment 
de totes les indicacions que aquesta els transmet, participant de forma activa, especialment 
durant la primera meitat de la sessió. Pel que fa a la interacció entre els propis alumnes, es 
caracteritza per l’individualisme durant la part expositiva de la sessió (primera mitja hora) i pel 
treball, tant individual com col·laboratiu, durant la segona part, més pràctica. Respecte 
d’aquesta segona part, destacar un cert protagonisme dels 2 o 3 alumnes més avantatjats que 
ajuden, a instàncies de la professora, a d’altres companys, tot i que, en general, es pot 
considerar el grup certament molt homogeni. 

ASPECTES DIDÀCTICS:  

a) Com presenten els continguts? Quins mitjans utilitza? (pissarra convencional, pissarra 
digital, classe amb ordinadors, canó de projecció, taller de tecnologia...) 

Els continguts es presenten seguint el llibre de text i fent aclariments amb esquemes a la 
pissarra convencional (no hi ha pissarra digital). No s’utilitza ni ordinador, ni canó projector. 

b) En el cas que els alumnes tinguin el seu ordinador personal a classe, com dirigeix el 
professor la sessió? Observeu diferències amb una sessió només amb llibre de text? Com 
reaccionen els alumnes? 
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Els alumnes no disposen d’ordinador personal a l’aula estàndard. 

c) Com té en compte el professor la diversitat de l’alumnat? Reforça a alumnes que ho 
necessiten i té preparada una bateria d’activitats per aquells alumnes que són més 
avantatjats? 

La diversitat de l’alumnat la resol la professora amb atenció personal en el cas de realització 
d’activitats a l’aula i fomentant el treball col·laboratiu entre els alumnes, de tal manera que els 
alumnes més avantatjats ajuden els companys amb més dificultats. D’altra banda, les activitats 
són totalment homogènies, de dificultat baixa, mitja o alta, però per a tota l’aula. 

ALTRES ASPECTES:  

a) Com ha evolucionat el grup-classe al llarg de la sessió? Es denota cansament? L’hora 
de la sessió ha determinat aquest cansament? 

Depèn del dia i l’hora en que es realitza la sessió (més cansament al final de la setmana i al 
final de la jornada escolar). En el cas de la majoria de sessions observades, corresponen a 
l'hora de divendres després de l'esbarjo del matí, en la que els alumnes mostren un bon 
seguiment de la sessió durant els primers 45min. per, a continuació, presentar una dispersió 
creixent, dedicant-se a parlar i traduïnt-se en la no realització de les tasques previstes. Així 
doncs, es pot considerar que l'hora de la sessió, en aquest cas i tornant de l'esbarjo, no ha 
determinat aquest cansament, doncs segueix un patró similar a d'altres sessions durant la 
setmana. 

b) El grup és especialment conflictiu? És nombrós? Com reacciona el grup? I el 
professor? 

El grup no és especialment conflictiu, tot i que força nombrós (28 alumnes). Davant d'una 
situació de conflicte, en la que el grup es trobi en cert grau descontrolat, normalment la 
professora alça la veu i crida l'atenció en un primer moment. A continuació, ja amb el grup més 
calmat parla, en veu alta, amb el/s implicat/s en l'incident. Si es tracta d'una qüestió fàcilment 
resoluble, es dialoga entre les parts i s'arriba a una solució. Si no és així, al final de la sessió, la 
professora crida els alumnes implicats i, normalment, es fa ús de l'agenda escolar, com ja s'ha 
comentat anteriorment. 

c) Hi ha respecte i disciplina cap al docent? Sí. 

d) Quines accions realitza el professor quan es dona una situació conflictiva? 

Com ja s’ha comentat, aixeca el to de veu, anomena i crida l’atenció als alumne/s implicat/s en 
la situació conflictiva i, si l’acció persisteix, la professora sol·licita els alumnes que facin entrega 
de la seva agenda, on apunta la incidència per tal que els seus pares la signin i n’estiguin al 
corrent, havent-la de mostrar el dia següent. Les incidències s’anoten també al seguiment del 
curs i tenen un cert pes en l’avaluació, esdevenint possibles amonestacions si l’actitud 
persisteix. 

e) Li donen bons resultats? No són efectives aquestes accions? Sí, donen bons resultats. 

f) Altres observacions rellevants. 
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ANNEX 2. Model d’enquesta d’opinió sobre la Unitat Didàctica del dibuix de 1r d’ESO. Versió 
per l’alumne. 
 

 

EXPRESSA LA TEVA OPINIÓ - ALUMNAT - 1R ESO:  

L’ENQUESTA QUE TENS AL DAVANT NO ÉS CAP EXAMEN, NI TAN SOLS HI HAS DE 
POSAR EL TEU NOM. NOMÉS ÉS UN QÜESTIONARI PER SABER QUÈ OPINES SOBRE 
LA UNITAT DIDÀCTICA DEL DIBUIX. 

SI US PLAU, ENCERCLA  EN CADA CAS LA RESPOSTA  QUE CREGUIS QUE DESCRIU 
MILLOR LA TEVA EXPERIÈNCIA AMB EL DIBUIX DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES 
QUE HAS REALITZAT AL LLARG DE LES ÚLTIMES SESSIONS. 

NO DEDIQUIS MASSA TEMPS A PENSAR LA RESPOSTA, DONCS LA PRIMERA IDEA 
ACOSTUMA A SER LA MILLOR I… SOBRETOT, SIGUES SINCER. 

 

- Respecte de la teva relació amb el dibuix... 

1. T’agrada dibuixar?    

            SÍ          NO 

2. T’agrada el dibuix tècnic?      

            SÍ          NO 

- Respecte dels estris de dibuix i el seu ús, has t robat que... 

3. identificar els estris de dibuix (llapis, goma, regle, escaire, cartabó, etc.) i els formats de 
paper és:     
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
 

4. dibuixar angles amb escaire i cartabó és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
 

5. mesurar angles amb escaire, cartabó i transportador d’angles és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
 

6. fer línies paral·leles i perpendiculars amb escaire i cartabó és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
 

7. traçar arcs amb el compàs és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
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- Respecte del dibuix d’objectes en dues dimensions  (2D), has trobat que... 

8. diferenciar entre croquis i plànol tècnic és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 

9. dibuixar un croquis d’un objecte i que s’hi assembli és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
 

10. calcular escales de dibuix (de reducció, natural i d’ampliació) és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
 

11. decidir a quina escala fer un dibuix és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
 

12. fer un dibuix a escala és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
 

13. acotar un dibuix és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
 

14. relacionar paraules com díedre, ortogonal, projecció, sistema dièdric i vistes principals 
d’un objecte amb el seu significat és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
 

15. identificar des d’on s’ha de mirar un objecte per dibuixar la seva planta, alçat i perfil és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
 

16. situar de manera coherent en un paper la planta, l’alçat i el perfil d’un objecte és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
 

17. fer coincidir les mides i alineacions en el dibuix planta, alçat i perfil d’un objecte és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 

- Respecte del dibuix d’objectes en tres dimensions  (3D), has trobat que... 

18. dibuixar l’esbós d’un objecte i que s’hi assembli és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 

 
19. traslladar les mides de les vistes d’un objecte a una perspectiva cavallera és: 

 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 
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20. dibuixar una perspectiva cavallera d’un objecte, amb coeficients de reducció, és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 

21. dibuixar les vistes principals d’un objecte a partir d’una perspectiva cavallera és: 
 
FÀCIL           DIFÍCIL          MOLT DIFÍCIL 

- Respecte de la visió espacial o en tres dimension s (3D) i el disseny d’objectes... 

22. trobo útil el dibuix en perspectiva, doncs així puc explicar l’amplada, l’alçada i la 
profunditat dels objectes: 
 
SÍ          NO 
 

23. només conec un tipus de perspectiva: 

            SÍ          NO 

24. si vull fabricar un objecte, el primer que faig és dibuixar les seves vistes principals:  

            SÍ          NO 

25. si vull explicar a algú un nou objecte o representar-ne un d’existent, el primer que faig 
és dibuixar una perspectiva: 

            SÍ          NO 

26. a part de la perspectiva cavallera, conec la perspectiva isomètrica, la militar i la cònica: 

            SÍ          NO 

27. la perspectiva cavallera em permet representar un objecte tal i com el veig en realitat: 

            SÍ          NO 

28. si miro la taula del company que tinc al costat, les seves línies perimetrals són gairebé 
paral·leles, semblant a la perspectiva que he treballat a l’aula: 

            SÍ          NO 

29. si ara miro el racó més allunyat de l’aula, les línies superior i inferior de les parets les 
veig una mica o força inclinades, tot i que sé que realment són paral·leles: 

            SÍ          NO 

30. sabria explicar per què sempre veig línies inclinades que realment són paral·leles: 

            SÍ          NO 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA TEVA COL·LABORACIÓ!  

LA TEVA OPINIÓ ÉS DE GRAN UTILITAT! 
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ANNEX 3. Model d’enquesta d’opinió sobre la Unitat Didàctica del dibuix de 1r d’ESO. Versió 
pel/per la professor/a.  
 

 

 
EXPRESSA LA TEVA OPINIÓ - PROFESSORAT - 1R ESO:  

LA PRESENT ENQUESTA TÉ FINALITATS EXCLUSSIVAMENT ACADÈMIQUES  I ÉS 
TOTALMENT ANÒNIMA.  

SI US PLAU, COM A DOCENT DE LA MATÈRIA DE TECNOLOGIES I CONEIXEDOR DEL 
SEU GRUP-AULA, AIXÍ COM RESPECTE DE LA UNITAT DIDÀCTICA DEL DIBUIX DE 1R 
D’ESO, RESPONGUI LES QÜESTIONS QUE A CONTINUACIÓ ES PLANTEGEN. 

 

- Respecte de l’interès mostrat pels alumnes, indiq ui el percentatge aproximat d’alumnes 
que creu que... 

1. tenien interès previ per l’expressió gràfica:    

      2.   estan motivats pel dibuix tècnic i la representació d’objectes:     

 - Respecte dels estris de dibuix i el seu ús, indiq ui el percentatge aproximat d’alumnes 
que creu que són capaços de... 

3. identificar els estris de dibuix (llapis, goma, regle, escaire,  
cartabó, etc.), les seves característiques i els formats de paper:    
 

4. dibuixar correctament angles, fent ús de l’escaire i el cartabó: 
 

5. mesurar angles amb escaire, cartabó i transportador d’angles: 
 

6. fer línies paral·leles i perpendiculars amb escaire i cartabó: 
 

7. traçar arcs amb el compàs: 

- Respecte del dibuix d’objectes en dues dimensions  (2D), indiqui el percentatge 
aproximat d’alumnes que creu que són capaços de... 

8. diferenciar entre croquis i plànol tècnic: 
 

9. dibuixar croquis proporcionats d’objectes: 
 

10. calcular escales de dibuix (de reducció, natural i d’ampliació): 
 

11. decidir quina escala és l’adequada per representar un objecte 
sobre un determinat format de paper: 
 

12. dibuixar correctament a escala: 
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13. acotar, de forma bàsica, les vistes principals d’un objecte: 
 

14. dominar el vocabulari específic (díedre, ortogonal, projecció, etc.): 
 

15. identificar les vistes principals, donada la representació 3D d’un objecte: 
 

16. situar coherentment les vistes principals d’un objecte sobre d’una làmina: 
 

17. fer coincidir les mides i alineacions de vistes principals d’un objecte: 

- Respecte del dibuix d’objectes en tres dimensions  (3D), indiqui el percentatge 
aproximat d’alumnes que creu que són capaços de... 

18. dibuixar proporcionadament l’esbós d’un objecte, assemblant-se al model real: 
 

19. traslladar les mides de les vistes d’un objecte a una perspectiva cavallera: 
 

20. dibuixar una perspectiva cavallera d’un objecte, aplicant coeficients de reducció: 
 

21. dibuixar les vistes principals d’un objecte a partir d’una perspectiva cavallera: 
 

COMENTARIS I CONSIDERACIONS (indiqui, si ho creu convenient, d’altres aspectes 
relacionats amb el contingut d’aquesta enquesta. Altrament, no cal que respongui aquest 
apartat). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOLTES GRÀCIES PER LA SEVA COL·LABORACIÓ!  

LA SEVA OPINIÓ ÉS DE GRAN UTILITAT! 
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ANNEX 4. Plànols del prototip de màquina de perspectiva. 
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ANNEX 5. Activitat d’introducció a la perspectiva cònica adreçada a alumnes de 1r d’ESO. 

GUIA DIDÀCTICA DE L’ACTIVITAT: BRUNELLESCHI I LA PE RSPECTIVA CÒNICA. 
TECNOLOGIA I REPRESENTACIÓ VISUAL.   
 
A. MATERIAL PER L’ALUMNAT  

B. CONTEXTUALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

C. EXPLICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES TREBALLADES  

D. TEMPORITZACIÓ  

E. OBJECTIUS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

F. CRITERI D’ÈXIT I AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT  

G. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT   

H. SOLUCIONARI D’ACTIVITATS  

I. RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ  

J. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA COMPLEMENTÀRIA  



Abans de començar...: Quina de les representacions inferiors del mateix ob-
jecte creus que s’ajusta més a la realitat? Sòn representacions 2D o 3D? Identifica-
les i discuteix les diferències a l’aula. 

1. Filippo Brunelleschi: 
Nascut a Florència l’any 1377,  
fou un dels arquitectes més im-
portants del Renaixement italià. 
Les seves obres més famoses, 
totes elles a la seva ciutat natal, 
són: l’Hospital dels Innocents, 
la Basílica de Sant Llorenç i la 
capella Pazzi. Però si hi ha una 
obra que el feu mundialment 
famós, aquesta és el disseny, 
entre 1420 i 1436, de la cúpula 
de la catedral de Florència, ano-
menada Santa Maria del Fiore.

Sabies que... sense el descobriment de Brunelleschi no serien possibles moltes de les representacions que ens envolten? Com 
podeu veure a les imatges, la seva aplicació la trobem arreu: videojocs, cinema, disseny industrial i arquitectònic, etc. Treballant 
en equip, cerqueu informació a internet i feu un llistat de, com a mínim, cinc recursos tecnològics que permetin dur-les a terme.

Expert també en pintura, escul-
tura, orfebreria, matemàtiques i 
mecànica, el seu nom va lligat, 
junt amb d’altres d’il·lustres de 
l’època com Alberti, Masaccio o 
Donatello, a la creació de l’estil 
renaixentista i al descobriment 
de la perspectiva cònica, el 
que significà un canvi de para-
digma en la relació entre l’home 
i la comprensió visual d’allò que 
l’envolta.

Aquest savi morí, també a 
Florència, l’any 1446 deixant un 
llegat que canviaria per sempre 
més el món tal i com es coneixia,  
i l’essència del qual segueix sent 
de plena vigència a dia d’avui.

3. la màquina de perspectiva:

El descobriment de Brunelleschi 
no va passar inadvertit als seus 
coetanis i, ràpidament, van co-
mençar a aparèixer una sèrie 
d’instruments anomenats màqui-
nes de dibuixar o de perspectiva, 
que van facilitar  la tasca de re-
presentar exactament la realitat.   

A la imatge contigua podeu 
veure la que va idear  el tam-
bé arquitecte i humanista Leon 
Battista Alberti,  anomenada el 
Vel d’Alberti. 

El seu funcionament... el podeu observar a l’enllaç:
- Tres dimensions.
  (https://www.youtube.com/watch?v=_jNnRJzJCTU)

Així doncs, sembla que ser bon dibuixant és assequible, oi? 
Construir una màquina de perspectiva us ajudarà a aconse-
guir-ho! El vostre professor us dirà com...

2. el descoBriment d’en Filippo:

Per què sempre veig les línies inclina-
des si realment són paral·leles? Perce-
bo la realitat deformada? Si sempre 
veig així, com ho puc dibuixar? 

Segurament això mateix es va pregun-
tar en Filippo quan, al voltant de 1425, 
mentre treballava en la cúpula de la 
catedral de Florència, decidí dibuixar 
en una peça de fusta el Baptisteri que 
quedava just al davant de la porta.
Tot seguit, li va fer un forat a l’alçada 
dels seus ulls i  hi va situar un mirall 
al davant.
En mirar pel forat, va comprovar que 
el  dibuix s’ajustava perfectament a la 
realitat: havia descobert el punt de 
vista.
També va observar que totes les línies 
paral·leles s’inclinaven fins a trobar-se  
en punts comuns: els punt de fuga. 
I que tots ells estaven a la mateixa alça-
da, a sobre de la línia de l’horitzó. 
Acabava de descobrir la perspecti-
va cònica o , com ell li va dir, pers-
pectiva lineal. 

Fixa’t que... en qualsevol 
escenari hi ha tants punts 
de fuga com direccions de 
paral·lelisme. Així, la perspec-
tiva cònica es classifica en 
frontal o central (1 punt 
de fuga) i obliqua (2 o més 
punts de fuga).

activitat 1:

La perspectiva cònica serveix tant per di-
buixar el que ens envolta, com per trans-
metre les idees del que projectem. Dos 
àmbits professionals pels que aquest 
recurs gràfic és especialment útil són 
l’arquitectura i el disseny industrial.

La imatge contigua correspon a una vista 
d’un projecte d’arquitectura.  Utilitzant es-
tris de dibuix i un  full A4 de paper vegetal:
- Calca la vista. Pots detallar-la i persona-
litzar-la tant com vulguis.
- Identifica sobre el dibuix els punts de 
fuga, el punt de vista i la línia de l’horitzó.
- Escriu al peu del dibuix el tipus de pers-
pectiva de què es tracta.

Brunelleschi i la perspectiva cònica Tecnologia i representació visual

activitat 2:

Respecte de la perspectiva, di-
gues si són veritables o falses les 
següents afirmacions i justifica’n 
la resposta:

a) La perspectiva cavallera és la 
que millor representa la realitat.
b) A la perspectiva cònica, les 
línies paral·leles convergeixen 
sempre cap als punt de fuga.
c) La perspectiva cònica és una 
representació tridimensional que 
ens permet fàcilment obtenir les 
vistes 2D d’un objecte.
d) La línia de l’horitzó és una lí-
nia horitzontal invisible a l’alçada 
dels ulls que conté punts de fuga 
i la projecció del punt de vista.
e) Actualment només es poden 
fer servir mitjans informàtics per 
realitzar perspectives còniques.

activitat 3:

Treballant en equip, cerqueu o 
realitzeu tres fotografies amb les 
següents característiques:

- 1 perspectiva cònica central.
- 1 perspectiva cònica obliqua de 
dos punts de fuga.
- 1 perspectiva cònica obliqua on 
es vegi un gratacels.

Imprimiu cada imatge en un A4 i 
situeu-hi un full de paper vegetal 
a sobre. A cada una d’elles, iden-
tifiqueu el tipus de perspectiva i 
dibuixeu i evidencieu: el punt de 
vista, els punts de fuga i la línia 
de l’horitzó. 

Heu detectat algun fenomen 
anòmal? Si és així, expliqueu-lo i 
proveu de justificar-lo.

WeBgraFia:

Si en vols saber més sobre 
perspectiva cònica i la seva his-
tòria, aquí tens alguns enllaços 
d’interès:

- Filippo Brunelleschi.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Filippo_

Brunelleschi)

- Inici de la perspectiva.
(http://www.antoniohernandez.es/
Arte/imagenes/06%20Quattrocento/

WEBS/PERSPECTIVA.html)

- Màquines de perspectiva.
(http://www.mat.ucm.es/~jesusr/expo-
gp/maq.html)

- Tipus de perspectives.
(http://es.wikipedia.org/wiki/Perspecti-

va)

- Perspectiva cònica. Con-
ceptes.
(http://conica.joseantoniocuadrado.

com/)

Font: http://structurae.info 
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Font: https://www.flickr.com

Font: https://drawingmachines.org

Font: http://sigloscuriosos.blogspot.com.es

Font: http://arqusach1-dib.blogspot.com.es

Font: https://www.flickr.com

Font: http://longstreet.typepad.com
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A. MATERIAL PER L’ALUMNAT  

El material per l’alumnat correspon a la doble pàgina anterior. 
 

B. CONTEXTUALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

Títol: Brunelleschi i la perspectiva cònica. Tecnologia i representació visual. 
Matèria: Tecnologies. | Nivell: 1er ESO. | Unitat Didàctica:  El dibuix tècnic. 
Lloc: Aula estàndard. | Organització grupal d’activitats:  individual i equips de 2 alumnes. 
 
Com a introducció a la percepció visual, després de les primeres sessions de la unitat didàctica 
del dibuix tècnic, en les que els alumnes treballen l’ús i identificació d’instruments de dibuix 
tradicional, i prèviament al treball de les representació bidimensional i tridimensional bàsica 
d’objectes, a partir del sistema dièdric i d’axonometries com la perspectiva isomètrica, 
respectivament, amb aquesta activitat tipus doble pàgina se’ls introdueix a un altre tipus de 
representació tridimensional: la perspectiva cònica o  realista. 
A través del reconeixement, anàlisi i estudi dels elements geomètrics bàsics que la 
caracteritzen, les seves aplicacions i els recursos tecnològics que hi estan relacionats, ja siguin 
actuals o d’altres moments històrics, es possibilita que els alumnes puguin reconèixer-la, 
analitzar-la i comparar-la amb els sistemes de representació que treballaran en aquesta unitat 
didàctica, així com comprendre com perceben visualment la realitat.  
 
A tal efecte, i per ordre d’aparició, els temes treballats en aquesta doble pàgina, i les activitats 
associades, són els següents: 
- Abans de començar...: la doble pàgina comença amb una activitat conjunta en la que tot el 
grup aula, guiat pel professor, identifica intuïtivament i discuteix les característiques de la 
perspectiva cònica d’un objecte, diferenciant-les, per comparació, de la seva representació en 
perspectiva cavallera, posant de manifest les idees prèvies que els alumnes tenen sobre 
ambdues. 
- 1. Filippo Brunelleschi: el primer tema expositiu tracta d’un breu resum biogràfic sobre qui 
està considerat el descobridor de l’estructura visual i geomètrica de la perspectiva cònica: 
l’arquitecte renaixentista Filippo Brunelleschi. 
- 2. El descobriment d’en Filippo: a continuació, l’explicació se centra en el recurs utilitzat per 
Brunelleschi per descobrir aquest tipus de representació i la nomenclatura i significat específic 
de cada un dels elements que la caracteritzen, així com la identificació dels diferents subtipus 
de perspectiva cònica. 
- 3. La màquina de perspectiva: abans de passar a les activitats, s’exposa, juntament amb un 
audiovisual, l’aparició dels primers instruments tecnològics que van derivar del descobriment 
d’aquest nou sistema de representar la realitat. Aquest apartat permet la introducció d’una 
activitat independent, detallada a l’Annex 6 d’aquest treball, consistent en la construcció i ús 
d’una màquina de perspectiva per obtenir representacions realistes d’objectes i escenaris. 
- Sabies que...: a realitzar en equips de 2 alumnes i cercant informació, aquesta primera 
activitat té l’objectiu de que els alumnes posin de manifest el vincle entre representacions 
visuals presents en la seva vida quotidiana amb els recursos tecnològics necessaris per dur-les 
a terme. 
- Activitat 1: a realitzar individualment, aquesta activitat té com a objectiu l’ús dels instruments 
de dibuix tradicional en la construcció d’una perspectiva cònica donada per, posteriorment, 
identificar-ne el subtipus i els seus elements bàsics més característics i possibilitant que 
l’alumne practiqui la comunicació visual, tot personalitzant-la. 
- Activitat 2: a realitzar individualment, aquesta activitat té com a objectiu que l’alumne, a 
través de cinc qüestions tipus veritable/fals, pugui explicar i justificar el funcionament bàsic de 
la perspectiva cònica. 
- Activitat 3: a realitzar en equips de 2 alumnes i a partir de 3 imatges cercades o realitzades 
per ells mateixos, aquesta activitat té com a objectiu que els alumnes identifiquin el subtipus de 
perspectiva i els elements bàsics característics en cada cas, així com poder deduir i donar una 
explicació plausible a l’aparició de la fuga vertical a la tercera de les imatges a aportar. 
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C. EXPLICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES TREBALLADES  

En aquesta doble pàgina es treballen les següents competències bàsiques establertes al 
proppassat currículum d’educació secundària obligatòria publicat per la Generalitat de 
Catalunya (D 143/2007): 

1. Comunicativa lingüística i audiovisual:  a través de l’aprenentatge i ús de vocabulari, 
procediments i característiques, tant tècniques com artístiques, relacionades amb els sistemes 
de representació gràfica realista, així com amb la representació i interpretació de dibuixos 
d’escenaris i objectes reals, com a vehicle de comunicació. 

2. Artística i cultural: a través de l’establiment de relació entre els sistemes de representació 
gràfica realista, els objectes tecnològics, la percepció visual humana i la seva importància en la 
història i cultura occidental. 

3. Tractament de la informació i competència digita l: utilitzant eines TIC de suport per a la 
cerca d’informació, l’estudi i l’anàlisi de la perspectiva cònica.  

4. Matemàtica: identificant els elements bàsics de la perspectiva cònica, com a àmbit específic 
de la geometria de l’espai, i reconeixent l’aparença de les formes geomètriques elementals en 
aquest tipus de representació, així com relacionant i diferenciant la dicotomia visual 
convergència-paral·lelisme en les representacions tridimensionals realistes i no realistes.  

5. Aprendre a aprendre:  desenvolupant i millorant destreses en l’ús d’instruments de dibuix, 
establint tècniques o estratègies per garantir el rigor, l’ordre i la pulcritud en els processos de 
representació d’objectes de manera realista.  

6. Autonomia i iniciativa personal: per tal d’aplicar els coneixements de dibuix realista a 
l’hora d’analitzar i investigar sobre imatges donades o cercades per aconseguir, posteriorment, 
dissenyar i representar, de manera visualment coherent, objectes i escenaris.   

7. Coneixement i interacció amb el món físic: identificant fenòmens relacionats amb la 
perspectiva cònica i donant-li explicació tot aplicant el coneixement teòric i empíric assolit. 
També utilitzant i reconeixent els estris de dibuix i diferents tipus de suport per a la 
representació d’objectes de forma realista.  

8. Social i ciutadana:  a través del treball en equip, focalitzant l’actitud a la cerca de decisions 
consensuades a objectius comuns, com en el cas de l’”Activitat 3” i “Sabies que...”, fomentant 
així el treball cooperatiu, autocrític, dialogant i tolerant, tant a nivell individual com a integrant 
d’una organització grupal. 
 
Com a síntesi de l’anteriorment exposat i en relació a la nova normativa curricular de l’ESO (D 
187/2015) prevista pel curs 2015-2016, aquesta activitat treballa les següents competències 
bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic relacionades en l’esmentat document: 

- Competència 9. Dissenyar i construir objectes tec nològics senzills que resolguin un 
problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat: individualment i formant part d’un equip de 
treball, a través de la introducció, estudi, anàlisi, ús de vocabulari i aplicació bàsica de la 
perspectiva cònica com a sistema de representació adreçat per expressar i comunicar idees al 
voltant del disseny d’objectes i escenaris, ja sigui a través d’esbossos o utilitzant instruments de 
dibuix, i com a pas previ o en paral·lel a la definició tècnica dels plànols de construcció de 
qualsevol disseny. 
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D. TEMPORITZACIÓ  

El temps total previst és de 2h, corresponent a 2 sessions a l’aula estàndard, segons el detall 
següent: 
 

TASCA  TEMPS 

Entrega de doble pàgina a alumnes, introducció, comunicació d’objectius 
i d’avaluació de la doble pàgina i formació d’equips de 2 alumnes. 

10 min 

Activitat introductòria: “Abans de començar...”. Primeres impressions del 
grup i posada en comú. 

10 min 

Exposició de l’apartat “1. Filippo Brunelleschi”. 5 min 

Lectura individual de l’apartat “2. El descobriment d’en Filippo”. 10 min 

Posada en comú sobre els elements i tipus de perspectiva cònica. 10 min 

Lectura individual de l’apartat “3. La màquina de perspectiva” i visionat de 
l’audiovisual “Tres dimensions”. 

10 min 

Encàrrec d’activitats: 
- individual: repàs dels temes tractats a l’aula. 
- individual: recordatori de portar eines i materials de dibuix per la 
següent sessió. 
- en equip: realitzar activitats “Sabies que...” i “Activitat 3”. 

5 min 

Introducció de les activitats individuals “Activitat 1” i “Activitat 2” 5 min 

Realització individual de l’”Activitat 1” 25 min 

Realització individual de l’”Activitat 2” 15 min 

Autoavaluació de les activitats individuals (“Activitat 1” i “Activitat 2”) i 
coavaluació de les activitats d’equip (“Sabies que...” i “Activitat 3”) i 
lliurament d’aquestes activitats, per posterior avaluació per part del 
docent. 

  15 min 

 

E. OBJECTIUS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

OBJECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ (INDICADORS) 

A. Concebre la tecnologia com un conjunt de 
coneixements operatius de diferents àrees del 
coneixement destinats a cobrir determinades 
necessitats de les persones individualment o 
col·lectiva. 

i1. Diferenciar entre axonometries i 
perspectiva cònica, com a sistemes de 
representació tridimensional més habituals, 
tot identificant i enumerant els trets més 
característics,  i vincular-los a àmbits 
d’activitat específics i/o comuns. 

i2. Identificar i explicar els elements 
geomètrics clau de la representació 
realista, així com els tipus més comuns de 
perspectiva cònica. 

i3. Expressar la relació existent entre 
produccions visuals tridimensionals 
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realistes, presents o passades, i els mitjans 
tecnològics intervinents en la seva 
generació, mitjançant l’aportació i 
explicació d’exemples, segons els 
condicionants establerts. 

B. Expressar i comunicar idees i solucions 
tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant 
recursos gràfics, la terminologia i la simbologia 
adients. 

i4. Cercar i representar gràficament, amb 
l’ajuda d’instruments de dibuix tradicional, 
els elements geomètrics clau de la 
perspectiva cònica a partir d’exemples 
donats i/o proposats per l’alumne. 

i5. Dibuixar, amb ajuda d’instruments de 
dibuix tradicional, la volumetria bàsica 
d’una perspectiva cònica donada, 
personalitzant-la a través del cromatisme i 
l’aplicació de textures. 

C. Treballar de forma autònoma, rigorosa, 
responsable i creativa en la presa de decisions, 
en l'execució de tasques i en la recerca de 
solucions, tot mostrant una actitud proactiva, 
dialogant i autocrítica, així com de respecte en 
el treball en equip.  

i6. Participar activament en totes les 
tasques individuals, d’equip o col·lectives 
previstes a les activitats plantejades, 
adequant-se al contingut i lliurament del 
resultat de les mateixes, així com intervenir 
de manera respectuosa i argumentada al 
llarg de les activitats plantejades. 

i7. Utilitzar de manera adequada els estris i 
recursos disponibles, compartint-los i 
respectant les normes de bon ús i d’ordre a 
l’aula, així com cercant la qualitat i la 
pulcritud en el resultat de les activitats 
plantejades, siguin individuals o d’equip. 

 
F. CRITERI D’ÈXIT I AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT  

Criteri d’èxit  
 
Els equips d’alumnes realitzen el llistat proposat a l’activitat “Sabies que...” i aporten tres 
imatges segons l’indicat a l’“Activitat 3”, indicant correctament el tipus de perspectiva, la línia de 
l’horitzó, el punt de vista i els punts de fuga, malgrat no justifiquin l’aparició de la fuga vertical.  
 
Individualment, cada alumne calca correctament la perspectiva proposada a l’”Activitat 1”, 
n’idenfitica correctament el tipus i hi indica la línia de l’horitzó, el punt de vista i els punts de 
fuga, malgrat no presenti el dibuix molt nivell de detall i, a l’”Activitat 2”, l’alumne respon 
correctament al menys a tres de les cinc qüestions veritable/fals plantejades, malgrat els 
arguments de les justificacions siguin manifestament millorables. 
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Avaluació 
 
L’avaluació de l’activitat es realitza a partir de l’especificat al següent quadre: 
 

ACTIVITAT  PONDERACIÓ 

Activitats d’equip (“Sabies que...” i “Activitat 
3”) – Professor 

30% 

Coavaluació d’activitats d’equip (“Sabies 
que...” i “Activitat 3”) - Equip d’alumnes 

10% 

Activitats Individuals (Posades en comú, 
“Activitat 1” i “Activitat 2”) – Professor 

50% 

Autoavaluació d’activitats individuals 
(Posades en comú, “Activitat 1” i “Activitat 2”) 
– Alumne 

10% 

  
Un cop comunicat als alumnes el procés i ponderació de l’avaluació de la doble pàgina, 
aquesta està previst que es realitzi a partir de dues rúbriques que permetin la seva valoració 
objectiva, amb la possibilitat d’incloure una valoració qualitativa en forma de comentari raonat 
(veure apartat: Rúbriques d’Avaluació). Les rúbriques previstes són: 
- Rúbrica d’activitats d’equip:  a utilitzar tant per l’avaluació del professor com en la 
coavaluació dels equips.  
- Rúbrica d’activitats individuals:  a utilitzar tant per l’avaluació del professor com en la 
autoavaluació de l’alumne. 
 
G. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT   

L’atenció a la diversitat es tracta en aquesta activitat a partir de la varietat d’exercicis que 
inclou, tant en aspectes tractats com en nivell de dificultat, considerant així les diverses 
destreses de l’alumnat, ja siguin individuals o de treball en equip: posades en comú, de lectura, 
de visionat d’audiovisuals, d’aplicació del dibuix, d’assoliment de conceptes i de petita 
investigació. Aquesta varietat, a més, es veu reflectida i es modula amb l’avaluació i les 
rúbriques corresponents, i a partir del criteri d’èxit de l’activitat, segons allò detallat a l’apartat 
anterior. 
 
H. SOLUCIONARI D’ACTIVITATS  

Sabies que...: 
 
Solució tipus: 
De recursos tecnològics en podem trobar moltíssims, més o menys sofisticats. A continuació 
se’n relacionen alguns: 
- Llapis, paper i goma. 
- Màquines de dibuixar o de perspectiva. 
- Ordinadors. 
- Software vinculat a la producció visual utilitzat, entre d’altres, a les industries del cinema i dels 
videojocs: 3DStudio Max, Maya, Unity, Blender, etc. 
- Software vinculats a la producció industrial i arquitectònica: AutoCAD, Solidedge, CATIA, NX, 
Solidworks, etc. 
- Càmeres fotogràfiques i de cinema. 
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Activitat 1: 

 
Tipus de perspectiva: perspectiva cònica obliqua de 2 punts de fuga. 

(L.H.= línia de l’horitzó; P.F.= punt de fuga; P.V.= punt de vista). 
 
Activitat 2: 
 
a) Fals.  La perspectiva cavallera, com totes les axonometries, és un tipus de representació  

resultant del trasllat pràcticament directe de les mides de les vistes bidimensionals o 
dièdriques de qualsevol objecte, sense tenir en compte la deformació visual de la realitat 
que ens permet copsar la profunditat del que ens envolta. Per tant, a diferència de la 
perspectiva cònica, és un tipus de representació tridimensional abstracte i no realista. 

 
b) Veritable. A la perspectiva cònica totes aquelles línies que siguin paral·leles a la realitat, 

tendeixen a unir-se en els punts de fuga, dels quals n’hi haurà tants com direccions de 
paral·lelisme hi hagi, respecte de la posició de l’observador. 

 
c) Fals. Donat que la  perspectiva cònica representa els objectes tal i com el veuríem realment, 

és a dir, deformats, el procediment per obtenir-ne les seves vistes dièdriques és possible, 
però complexe. En canvi, si fem servir qualsevol axonometria, com que la seva construcció 
es basa en el trasllat pràcticament directe de mides d’un objecte, o veritables magnituds, 
ens serà molt més fàcil obtenir-ne la seva representació dièdrica. Aquesta característica es 
coneix pel nom de “reversibilitat” en les mides. 

 
d) Veritable. Tal i com demostrà Brunelleschi amb el seu experiment, la línia de l’horitzó és 

sempre horitzontal, correspon a l’alçada dels nostres ulls i en ella hi podem situar els punts 
de fuga i la projecció del punt de vista. 

 
e) Fals. Es poden fer servir mitjans informàtics, però també d’altres mitjans, com els manuals. 

De fet amb un llapis, un paper i la nostra observació en podríem tenir prou per dibuixar una 
perspectiva cònica o, com feien durant el Renaixement, podem construir-nos una màquina 
de perspectiva i utilitzar-la per dibuixar la realitat. 
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Activitat 3: 
 
Solució tipus: 

 
Exemple de perspectiva cònica central. Font pròpia. 

(L.H.= línia de l’horitzó; P.F.= punt de fuga; P.V.= punt de vista). 
 

 
 

Exemple de perspectiva cònica obliqua de dos punts de fuga. Font pròpia. 
(L.H.= línia de l’horitzó; P.F.= punt de fuga; P.V.= punt de vista). 

 

 
 

Exemple de perspectiva cònica obliqua de tres punts de fuga. Font [Consultat: 20.08.2015]: 
http://k-shaw1215-dc.blogspot.com.es/2012_10_01_archive.html | Autor: Shaw, K. 

(L.H.= línia de l’horitzó; L.F.V.= línia de fugues verticals; P.F.= punt de fuga; P.V.= punt de 
vista). 
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Respecte dels exemples proposats per a aquesta activitat, s’ha detectat una nova característica 
a la tercera imatge, consistent en l’aparició d’un nou punt de fuga que no està situat a sobre de 
la línia de l’horitzó. L’aparició d’aquest, però, no respon pas a cap anomalia, sinó que es tracta 
de la coneguda com a “fuga vertical”, que es manifesta sempre que l’objecte observat sigui molt 
més alt que el propi observador. 
 
De fet, aquesta nova fuga sempre està present a la realitat, encara que normalment no 
s’aprecia, ja que la majoria d’allò que habitualment se’ns presenta són objectes més petits que 
l’observador, o bé escenaris (interiors, edificis, paisatges, etc.) en els que les amplades i 
profunditats són més grans que no pas les alçades. 
 
En aquest sentit, i fent referència a la percepció tridimensional de la realitat, de la mateixa 
manera que les direccions de paral·lelisme corresponents a amplades i profunditats dels 
objectes convergeixen cap a punts de fuga situats a sobre de la línia de l’horitzó, les direccions 
de paral·lelisme corresponents a les alçades, s’uneixen també en punts de fuga, però en 
aquest cas situats a sobre d’una línia vertical o “línia de fugues verticals”. 



Disseny i construcció d’una màquina de perspectiva com a recurs per  
la millora de la docència del dibuix a la matèria d e Tecnologies de 1r d’ESO  84 

I. RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ  
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ANNEX 6. Activitat de construcció i ús de la màquina de perspectiva adreçada a alumnes de 1r 
d’ESO.  
 
GUIA DIDÀCTICA DE L’ACTIVITAT: SAPS DIBUIXAR EL QUE  VEUS? CONSTRUIM UNA 
MÀQUINA DE PERSPECTIVA!     

 

A. MATERIAL PER L’ALUMNAT  

B. CONTEXTUALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

C. EXPLICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES TREBALLADES  

D. TEMPORITZACIÓ  
E. OBJECTIUS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

F. CRITERI D’ÈXIT I AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT  

G. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT   

H. RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ  

I. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA COMPLEMENTÀRIA   
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A. MATERIAL PER L’ALUMNAT  

 
DOSSIER DE L’ACTIVITAT: SAPS DIBUIXAR EL QUÈ VEUS? CONSTRUIM UNA MÀQUINA 
DE PERSPECTIVA!  

1. Introducció: 

Com ja heu vist a l’audiovisual Tres dimensions, arrel del descobriment de Brunelleschi i de 
l’enginy dels seus coetanis, els pintors del Renaixement van començar a utilitzar uns 
instruments anomenats màquines de perspectiva per tal de poder dibuixar de manera més 
exacta. O es que us pensaveu que sabien dibuixar sense més?. Precisament aquest és el tema 
central d’aquesta activitat: convertir-vos en homes del Renaixement, construir un “Vel 
d’Alberti”  i utilitzar-lo per dibuixar. 

Abans de començar, dir-vos que el cert és que el descobriment d’aquest sistema de 
representació va ser tant important que, després de tants anys, no ha canviat massa. De fet les 
antigues màquines de perspectiva podríem dir que són les rebesàvies dels ordinadors d’avui, 
els mateixos que ajuden, com ja hem vist, a dissenyar objectes i edificis, així com també 
pel·lícules d’animació i videojocs. 

 

Imatge del videojoc Minecraft. Font [Consultat: 
24.08.2015]: http://wiki.wesfryer.com/Home/handouts/minecraft | Autor: Fryer, W. A. 

O sigui que… ja sabeu: el proper cop que veieu una “peli” feta amb ordinador, o que jugueu a la 
“play” o a la “wii”, recordeu que sense el que varen fer aquells senyors que visqueren fa més de 
500 anys, segurament, no existirien, o potser serien diferents... qui sap? 

Parlant de “pelis”, si teniu un ordinador amb internet a mà, observeu aquest “curt”: Vel d’Alberti. 
En ell hi podeu veure un escenari amb uns objectes a través d’un Vel d’Alberti. Fixeu-vos en les 
seves característiques: 

- Està format per dos plans, un de vertical i un d’horitzonal, amb la mateixa retícula dibuixada. 

- També té un visor o punt de mira, per fixar el punt de vista des d’on representar l’escenari que 
es veu a través de la finestra del seu pla vertical. 

Vosaltres, però no construireu directament aquest instrument, sinó una nova versió que 
incorpori un tercer pla i que us servirà per treballar, més endavant, a la unitat didàctica del 
dibuix tècnic i a part de la perspectiva cònica, un altre sistema de representació: el sistema 
dièdric. 
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2. Objectius:  

Amb aquesta activitat aconseguireu:  

- Construir una màquina de perspectiva, treballant en equip i utilitzant, en gran mida, materials 
reciclats. 

- Utilitzar els estris de dibuix i eines del taller, en el primer cas per mesurar i dibuixar i, en el 
segon, per manipular els materials necessaris, aplicant sempre les mesures de seguretat i bon 
ús corresponents. 

- Dibuixar una perspectiva cònica de la vostra aula, utilitzant el llapis i la màquina de 
perspectiva, tal i com ho fa el dibuixant de la imatge inferior. Si voleu, podreu incloure també els 
vostres companys dins l’escena. 

 

Gravat de Dürer mostrant l’aspecte i ús del “Vel d’Alberti”.  Font [Consultat: 10.07.2015]: 
https://drawingmachines.org/post.php?id=6 | Autor: García, P.  

- Comprendre i identificar sobre el vostre dibuix elements bàsics de la perspectiva cònica, com 
són el punt de vista, els punts de fuga i la línia de l’horitzó. 

- Practicar un altre recurs de dibuix de perspectiva cònica, utilitzant els vidres de les finestres 
de la vostra aula, i identificant-ne els seus elements bàsics. 

- Valorar la utilitat dels instruments i recursos utilitzats per aconseguir realitzar dibuixos realistes 
d’escenaris i objectes. A aquest respecte, el vostre professor us resumirà com avaluar 
l’activitat. 

3. Organització:  

Ara ja sabeu els objectius de l’activitat, però abans de construir el vostre objecte, caldrà 
organitzar-se. 

El primer que heu de fer és formar grups de 2 companys. L’equip treballarà conjuntament 
durant les 6 sessions que dura aquesta activitat. 

Cada membre tindrà unes funcions ben definides, per tant, cal assumir un paper: 

- L’alumne 1  serà aquell que tingui la inicial del seu nom més propera a l’inici de l’abecedari. 

- L’altre company serà l’alumne 2 . 
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4. Documentació, materials i eines:  

Per poder construir la vostra màquina de perspectiva necessitareu saber quins materials i eines 
s’han d’utilitzar, a més de les seves mides. Tot seguit podeu veure una taula en la que 
s’especifiquen les unitats (UT) de tot allò que necessiteu: materials, instruments de dibuix, 
eines, materials d’unió i proteccions necessàries per a la seva construcció. 

UT MATERIALS UT INSTRUMENTS DE DIBUIX UT
EINES, MATERIALS D'UNIÓ I 

PROTECCIONS

1
Cartolina DIN-A2 (420x594mm) de color 
vermell

1
Regle mil·limetrat de plàstic de 300mm 
o més

1 Tisores

1
Cartolina DIN-A2 (420x594mm) de color 
verd

1
Regle mil·limetrat metàl·lic de 300mm o 
més

1 Tallador

1
Cartolina DIN-A2 (420x594mm) de color 
blau

1
Escaire de plàstic de 200mm de catet o 
més

1 Alicates

1
Làmina DIN-A2 (420x594mm) d'escuma 
tipus foam

1
Cartabó de plàstic de 300mm de catet 
llarg o més

1 Cola de barra

1 Full de paper DIN-A4 80gr/m2 1 Llapis portamines HB 0,8 o similar 1 Cola blanca de fuster

1
Full d'acetat transparent de 
350x500x0,3mm

1 Goma d'esborrar 1 Velcro autoadhesiu. 1000mm

2
Cartró corrugat provinent de caixes. 
Mides de 1000x700mm, e=3mm

1 Molinet, maquineta o similar 1 Pot de laca de cabell extra forta

2
Cartró corrugat provinent de caixes. 
Mides de 1000x700mm, e=1,5mm

1 Retolador 0,8 de color negre 1
Cinta adhesiva transparent de 
banda ampla

1
Folre adhesiu de plàstic transparent de 
450x1500mm

1 Retolador 0,4 de color negre 1
Cinta aïllant negra de banda 
ampla

1
Bufador estàndard de joc de plàstic de 
bombolles de sabó en desús

1 Retolador 0,8 de color negre permanent 2
Cantonera de carpeta d'acer 
inoxidable

1
Cilindre de poliestirè de 200mm i 40mm 
de diàmetre o similar, provinent de 
peces d'embalatge

1 Retolador 0,4 de color negre permanent 1 Guants de protecció

2
Envoltori cilíndric de cartró de patates 
fregides de 250mm i 75mm de diàmetre 
o similar

1 Base de tall de fusta o similar

1 Diari antic  
 

Probablement moltes coses de les especificades a la taula anterior ja les teniu o les podeu 
trobar a l’escola, però en tot cas caldrà revisar-ho. Així doncs: 

- L’alumne 1:  s’encarregarà d’aconseguir l’especificat a les caselles blanques i verdes 
(aquestes últimes corresponen a materials provinents del reciclatge, pel que no han de suposar 
cap cost extraordinari). 

- L’alumne 2:  s’encarregarà de reunir tot allò especificat a les caselles taronges, que de ben 
segur ho tindràs fàcilment a l’abast, a l’escola o a casa.  

Si ja ho teniu tot a punt, doncs segurament ja n’heu parlat abans amb el vostre professor, 
caldrà que, abans de començar a treballar, observeu atentament els següents plànols tècnics, 
corresponents a la màquina de perspectiva proposada, doncs seran els que us serviran de 
referència per saber les mides de les diverses parts de l’objecte a construir.  

Recordeu també que, per a qualsevol dubte que tingueu, ja sigui sobre materials, sobre els 
plànols tècnics o sobre el procediment de construcció de la màquina de perspectiva, el vostre 
professor és el recurs de referència: ell és el vostre consultor expert! 













Disseny i construcció d’una màquina de perspectiva com a recurs per  
la millora de la docència del dibuix a la matèria d e Tecnologies de 1r d’ESO  97 

5. Procediment:  

Ara ja podeu començar a construir la vostra pròpia màquina de perspectiva. Endavant i bona 
feina! 

Tot i així, si no sabeu per on començar, aquí se us proposen seguir els següents passos: 

PAS 1: 

Els dos membres de l’equip, repasseu que disposeu de tots els materials, instruments de 
dibuix, eines, materials d’unió i proteccions especificats a la taula del punt anterior. A 
continuació en podeu veure el seu aspecte: 

 

Materials a utilitzar durant la construcció de la màquina de perspectiva. Font pròpia. 

 

Instruments de dibuix i eines a utilitzar durant la construcció de la màquina de perspectiva. Font 
pròpia.   

 

 Materials i elements d’unió, proteccions i base de tall a utilitzar durant la construcció de la 
màquina de perspectiva. Font pròpia.   

PAS 2: 

Agafeu el cartró corrugat provinent de caixes reciclades, la làmina de foam, el full d’acetat 
transparent i les cartolines DIN-A2 de colors vermells, blau i verd. A continuació, caldrà que 
marqueu les mides de les peces i les talleu, segons l’especificat als plànols tècnics. 

- L’alumne 1:  tu ets l’encarregat de marcar i tallar les peces de cartró de la màquina de 
perspectiva que aniran associades a cada un dels seus tres plans, segons les següents mides: 

Pla de planta: 1 peça de 400x403x3mm, 1 peça de 400x403x1,5mm i 1 peça de 
400x403x1,5mm amb el rebaix previst al plànol “Làmina: 2”. 
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Pla d’alçat: 1 peça de 400x400x3mm amb el forat central, segons l’indicat al plànol 
“Làmina: 3”, i 1 peça de 400x400x1,5mm amb el forat central i pestanya indicats al 
plànol “Làmina: 3”. 

Pla de perfil: 1 peça de 400x400x3mm i 1 peça de 400x463x1,5mm amb pestanya, 
segons l’indicat al plànol “Làmina 4”. 

- L’alumne 2 : tu ets l’encarregat de marcar i tallar les peces de foam, acetat i cartolines de 
colors de la màquina de perspectiva, segons les següents mides: 

Foam: 1 peça de 400x403x1,5mm.  

Acetat: 1 peça de 300x300mm. 

Cartolines: 1 peça de cartolina vermella de 400x400mm, 1 peça de cartolina verda de 
400x400mm i 1 peça de cartolina blava de 400x400mm. 

Consell:  per marcar les peces, excepte la d’acetat, feu servir el regle, l’escaire, el cartabó i el 
llapis, procurant ser el més precissos possible. Quan a l’acetat, marqueu les dimensions 
generals amb el joc de regles i el tallador. Un cop tot marcat, per retallar les peces i que quedin 
ben acabades, l’eina més recomanable és, de nou, el tallador o cúter. Recordeu, però, que cal 
protegir-se adequadament, utilitzar el regle metàl·lic i la base de tall per no malmetre el suport. 
En qualsevol cas, el vostre professor us guiarà durant el procés. Tampoc dubteu en consultar-li 
qualsevol aspecte que no veieu clar. 

A continuació podeu veure imatges del marcat i tallat dels materials de suport i d’acabat de la 
màquina de perspectiva: 

 

Marcat i tallat de materials de suport i d’acabat de la màquina de perspectiva. Font pròpia. 

PAS 3: 

A continuació, cal que dibuixeu una sèrie de retícules de les següents característiques: 

- L’alumne 1:  utilitzant regle, escaire, cartabó i llapis dibuixa sobre les peces retallades de les 
cartolines vermella i blava una retícula de quadrats de 25x25mm. Seguidament, amb els 
mateixos instruments de dibuix i amb retolador 0,4 de color negre repassa la retícula de tal 
manera que quedin dibuixats en retolador quadrats de 50x50mm. 

Quan hagis acabat, i a sobre de la retícula de la cartolina vermella, utilitzant instruments de 
dibuix i retolador 0,8 de color negre, repassa el quadrat i línies centrals indicades al plànol 
“Làmina: 2”. Finalment utilitza el bufador de bombolles de sabó per dibuixar, també amb el 
retolador 0,8, un cercle al centre de la retícula. 

- L’alumne 2:  sobre de la peça de cartolina verda dibuixa el que mostra el plànol “Làmina: 3”, 
que no és més que el mateix que fa el teu company a la peça de cartolina vermella.  

Un cop ho tinguis, retalla el quadrat central de la cartolina verda i enganxa’l, amb cinta 
adhesiva a les seves cantonades, sobre de la taula de treball. A continuació, situa a sobre i 
centrada, també enganxant les seves cantonades amb cinta adhesiva, la peça d’acetat per, 
seguidament i utilitzant regle, escaire i cartabó, calcar-hi la retícula de la cartolina inferior amb 
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retolador permanent 0,4 de color negre. Finalment calca les línies més gruixudes, repassa el 
perímetre de la retícula i dibuixa el cercle central amb retolador permanent 0,8 de color negre. 
Pots utilitzar un altre cop el bufador per dibuixar aquest segon cercle. Si ja has acabat, 
desenganxa l’acetat i la cartolina verda de la taula. 

Consell:  per dibuixar retícules caldrà que sigueu molt curosos amb el seu traçat, doncs de la 
vostra precisió dependrà l’èxit de la vostra màquina de perspectiva. Cal que utilitzeu de manera 
adient el regle, l’escaire i el cartabó per garantir el paral·lelisme i perpendicularitat entre línies, 
per això és fonamental revisar el que hagueu treballat al respecte a l’aula i, en tot cas, consultar 
el vostre professor si hi trobeu dificultat. 

A continuació podeu veure imatges del traçat de retícules als plans de la màquina de 
perspectiva: 

 

Traçat de retícules als plans de la màquina de perspectiva. Font pròpia. 

PAS 4: 

El següent pas consisteix en situar una sèrie d’indicacions a cada una de les retícules que 
acabeu de dibuixar per, seguidament, folrar-les. La distribució de tasques és la següent: 

- L’alumne 1:  escriu amb retolador 0,4 de color negre les indicacions corresponents als plans 
de planta i perfil a la retícula vermella i blava, respectivament. Pots copiar-les de les definides  
als plànols “Làmina: 2” i “Làmina: 4”. 

Quan hagis acabat, retalla dues peces de 450x450mm de folre adhesius de plàstic transparent i 
folra les dues retícules. L’escreix de folre aprofita’l per reforçar el perímetre de les cartolines, tot 
doblegant-lo i enganxant-lo al seu revers. 

- L’alumne 2:  fes el mateix que el teu company, però per les indicacions del pla d’alçat, 
corresponents a la retícula verda. Pots copiar-les de les definides al plànol “Làmina: 3”. 

Quan hagis acabat, retalla una peça de 450x450mm de folre adhesius de plàstic transparent i 
folra la retícula, retallant el forat central. L’escreix de folre aprofita’l per reforçar el perímetre de 
la cartolina i del seu forat, tot doblegant-lo i enganxant-lo al seu revers. 

Consell:  podeu fer servir tisores pel tallat del folre en aquest pas, però si opteu pel tallador, 
recordeu la recomanació del pas 2. Respecte de les indicacions, podeu no escriure-les totes, 
però aleshores caldrà que tingueu imprimit l’ultim full DIN-A4 després dels plànols tècnics, per 
poder-les retallar amb tisores i enganxar amb cola de barra. Si no sabeu com fer-ho, consulteu 
el vostre professor, ell us pot explicar com fer-ho o facilitar-vos una còpia. 
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A continuació podeu veure el tallat, enganxat, escriptura de les indicacions de conceptes i folrat 
dels plans de la màquina de perspectiva a construir: 

 

Tallat, enganxat, escriptura d’indicacions de conceptes i folrat dels plans de la màquina de 
perspectiva. Font pròpia. 

PAS 5: 

Seguidament, ja amb totes les peces preparades, cal construir els tres plans que constitueixen 
la màquina de perspectiva. Les tasques a realitzar són les següents: 

- L’alumne 1:  amb cola blanca de fuster enganxa les capes dels diferents plans en el següent 
ordre de cara superior a inferior: 

 Pla de planta: la peça de cartró de 400x403x3mm, la peça de cartró de 
400x403x1,5mm amb el rebaix, la peça de cartró de 400x403x1,5mm i, com a acabat 
inferior, la peça de 400x403x1,5mm de foam. Totes les peces han de quedar alineades 
en tot el seu perímetre. 

Pla de perfil: la peça de cartró de 400x400x3mm i la peça de cartró de 400x463x1,5mm 
amb pestanya, realitzant talls alterns en la xarnera d’aquesta per tal de facilitar-ne el 
seu doblec. Aquestes peces han de quedar alineades per tres dels seus quatre costats, 
deixant un marge de 3mm de diferència entre la peça superior i la inferior, o de la 
pestanya, per facilitar el posterior muntatge dels plans de l’objecte. 

Quan tinguis els dos plans muntats, reforça les cantonades amb tires de cinta adhesiva 
transparent de banda ampla. 

- L’alumne 2:  amb cola blanca de fuster enganxa les capes del pla d’alçat en el següent ordre 
de cara superior a inferior: 

Pla d’alçat: la peça de cartró de 400x400x3mm amb el forat central, la peça d’acetat 
transparent de 300x300mm, amb la retícula dibuixada centrada en el forat, i la peça de 
cartró de 400x400x1,5mm amb el forat central i pestaña. També en aquesta pestanya 
realitza talls alterns en la seva xarnera per facilitar-ne el doblec. 

Quan tinguis el pla muntat, reforça les cantonades amb tires de cinta adhesiva transparent de 
banda ampla. 

A continuació podeu veure el procés d’unió i reforç dels tres plans de la màquina de 
perspectiva: 

 

Unió i reforç dels tres plans de la màquina de perspectiva. Font pròpia. 
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PAS 6: 

Arribats a aquest punt, s’han d’unir els tres plans que heu construït. Cal que sigueu molt 
curosos amb aquesta operació, doncs és clau per tal que les retícules que després hi 
enganxareu quedin alineades i facin de la màquina de perspectiva un instrument precís. 

- L’alumne 1:  sobre de la taula de treball, alinea el pla de perfil a la dreta del d’alçat, és a dir, 
del que té la finestra d’acetat, de manera que es toquin. Un cop el teu company hagi realitzat 
les unions, situa el pla de planta sota del d’alçat. 

- L’alumne 2:  un cop el teu company hagi alineat els dos primers plans, uneix-los, per ambdues 
cares de la junta, amb tires longitudinals i transversals de cinta adhesiva transparent de banda 
ampla. Addicionalment, a la cara interior de la junta entre els plans, enganxa-hi tires en 
diagonal de cinta aïllant negra de banda ampla per tal de reforçar-la. A continuació, realitza la 
mateixa operació amb el tercer pla que el teu company ha situat a sota del primer. Finalment 
comprova que els plans es poden doblegar correctament i que les juntes funcionen com a 
frontisses sense desenganxar-se. 

- L’alumne 1:  ja amb els plans units i un cop comprovat que la seva articulació no presenta 
problemes, enganxa les retícules vermella, verda i blava als plans de planta, alçat i perfil, 
respectivament. Per enganxar-les utilitza cola de barra a la part central i cola blanca de fuster 
en el perímetre, per millorar-ne l’adherència al suport de cartró. 

Podeu veure el procés de realització de les unions i l’aspecte de la màquina de perspectiva a 
les imatges següents: 

 

Xarneres de la màquina de perspectiva i aspecte desplegat d’aquesta. Font pròpia. 

A continuació, comproveu conjuntament el plegat i desplegat dels tres plans, o tríedre, de 
l’objecte, especialment que la pestanya del pla blau s’insereixi correctament en el pla vermell o 
de planta. Un cop muntats els tres plans, han de ser totalment perpendiculars entre sí  i les 
retícules han de tenir continuïtat d’un pla a l’altre, tal i com es pot veure a continuació: 

 

Aspecte del tríedre de la màquina de perspectiva muntat. Font pròpia. 
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PAS 7: 

Un cop comprovada l’estabilitat del conjunt muntat, caldrà disposar d’un estabilitzador per quan 
sigui necessari desplegar-lo i utilitzar-lo com a díedre per dibuixar en perspectiva cònica, com 
feia el dibuixant de la imatge de l’apartat “2.Objectius” o per observar un escenari com el del 
clip “Vel d’Alberti” que ja heu vist. També és el moment de donar-li un acabat exterior que, en el 
cas d’aquest pas a pas, serà a base de paper de diari. Tot seguit, teniu algunes indicacions: 

- L’alumne 1:  agafa els dos envoltoris cilíndrics de patates i retalla’ls de tal manera que quan 
els ajuntis facin 450mm de longitud. Cal que un extrem faci de topall i l’altre sigui la tapa 
removible de la pròpia caixa, ja que aquest cilindre, a part de l’estabilitzador de l’objecte, serà 
un estoig portalàmines fantàstic que podreu fer servir sempre que ho necessiteu. Tot seguit 
uneix les dues parts amb tires transversals de cinta aïllant negra de banda ampla i, 
posteriorment, assegura la junta reforçant-la amb dues o tres voltes de la mateixa cinta aïllant. 
Finalment, retalla tires de paper de diari, enganxa-les amb cola de barra al voltant de tot el 
cilindre i reforça la seva adherència ruixant-lo amb laca de cabell extra forta. 

- L’alumne 2:  folra la cara posterior dels plans d’alçat i perfil amb tires retallades de paper de 
diari, enganxant-les amb cola de barra i reforçant la seva adherència ruixant amb laca de cabell 
extra forta. 

Consell:  en aquest pas podeu fer servir tisores, però si opteu pel tallador, recordeu la 
recomanació del pas 2. Addicionalment, recordeu que el pot de laca està previst d’utilitzar 
únicament com a reforç d’encolat per l’acabat i no pas pel seu ús habitual. 

Seguidament podeu veure unes imatges del que es pretén en aquest pas, tant pel que fa al 
cilindre estabilitzador, com per allò referit a l’acabat exterior de la màquina de perspectiva: 

  

Construcció del cilindre estabilitzador i revestiment exterior de la màquina de perspectiva 
muntat. Font pròpia. 

PAS 8: 

Ja gairebé teniu enllestida la màquina de perspectiva, però encara falten alguns detalls 
importants, com el visor, la unió entre el cilindre i el tríedre i assegurar les contonades dels 
plans verticals de la màquina, doncs són els punts en els que més fàcilment es poden 
desenganxar les diferents capes que els conformen. Així doncs: 

- L’alumne 1:  talla una peça de poliestirè de 105mm d’alçada. La peça ha de ser preferentment 
cilíndrica de diàmetre 40mm, encara que si vols la pots fer prismàtica, sempre que aquest 
diàmetre estigui contingut a la seva base. A continuació, per completar el visor, enganxa-hi, 
centrat i amb cola blanca de fuster, el bufador de bombolles de tal manera que l’orifici de les 
bombolles quedi a la part superior, a mode de punt de mira. És important que comprovis el 
plànol “Làmina: 3”, doncs l’alçada total de cilindre i bufador ha de ser la que s’hi indica. 

Tot seguit, retalla dues petites tires de velcro autoadhesiu, enganxant-les sobre de la retícula 
vermella de la màquina de perspectiva, segons la posició indicada al plànol “Làmina: 2”. L’altra 
part de la junta de velcro, enganxa-la a la base del cilindre de poliestirè del visor, reforçant-lo 
amb cola blanca de fuster. Un cop estigui el conjunt assecat, calibra la posició del visor de tal 
manera que el cercle del bufador quedi visualment alineat amb el cercle dibuixat a la finestra 
d’acetat del pla d’alçat. 
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Observa les imatges inferiors. Segur que t’ajuden a visualitzar el que es pretén en aquest pas: 

  

Construcció, situació i calibratge del visor de la màquina de perspectiva. Font pròpia. 

Si ja tens fet, calibrat i situat el visor de la màquina de perspectiva, aprofita per reforçar les 
cantonades dels seus plans d’alçat i perfil, fent servir cantoneres de carpeta d’acer inoxidable i 
unes alicates, tal i com pots veure a les següents imatges: 

 

Reforç de les cantonades de la màquina de perspectiva. Font pròpia. 

- L’alumne 2:  tu t’has d’encarregar de realitzar les unions del cilindre amb la màquina de 
perspectiva i donar-li un acabat que permeti agafar-lo sense que, amb l’ús, es faci malbé 
l’acabat de paper de diari. 

El primer que cal fer és revestir la pestanya posterior del pla d’alçat amb cinta aïllant negra de 
banda ampla i, tot seguit i amb la mateixa cinta, envoltar la part central del cilindre fins a la 
mateixa amplada de la pestanya. A continuació, talla dues tires de velcro, una amb tota 
l’amplada del pla d’alçat de l’objecte i l’altra coincident amb la de la seva pestanya posterior. 
Enganxa la part més suau de les juntes de velcro al cilindre i, tot seguit, la banda adherent a la 
màquina de perspectiva, segons el que s’observa a les següents imatges: 

 

Realització d’unions de velcro de la màquina de perspectiva. Font pròpia. 

Comprova finalment que el cilindre es pugui afegir i treure de la màquina de perspectiva per, 
respectivament, garantir-ne la seva estabilitat en posició de treball i desplegar-la. Quan no 
utilitzeu l’objecte, recordeu de retirar el cilindre, doncs així, us permetrà emmagatzemar més 
fàcilment la màquina de perspectiva i disposar alhora d’un estoig portalàmines, on també 
podreu guardar el visor removible realitzat. 

Arribats a aquest punt, només queda felicitar-vos, doncs ja teniu la vostra màquina de 
perspectiva acabada i a punt per començar a utilitzar-la per fer els vostres dibuixos! Abans, 
però aprofiteu per identificar-la, escrivint els vostres noms en el revers del pla de color blau de 
la màquina. Segurament el vostre objecte tingui un aspecte similar al que podeu veure a les 
imatges inferiors: 
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Aspecte final de la màquina de perspectiva. Font pròpia. 

PAS 9: 

Un cop amb la màquina de perspectiva feta, ha arribat el moment d’utilitzar-la, però el primer 
que fareu serà intercanviar-vos el vostre objecte amb el de l’equip que tingueu més a la vora, 
doncs serà aquest, i no el vostre, el que fareu servir. 

No feu servir gaire temps per intercanviar les màquines de perspectiva i preparar els vostres 
estris i material de dibuix. Com més ràpid aneu, abans podreu començar a dibuixar! 

Ja amb la nova màquina de perspectiva: 

- L’alumne 1:  disposa la màquina de perspectiva com a la primera de les imatges anteriors, 
col·locant-hi el visor, i situa un full DIN-A4 de paper vegetal o sulfuritzat centrat a sobre de la 
retícula del pla vermell, fixant-lo amb cinta adhesiva translúcida. És important utilitzar aquesta 
cinta, doncs així evitaràs que t’arrenqui el paper quan la retiris. 

Ara es tracta de dibuixar el que veus de l’aula. Mirant pel punt de mira, fixa’t en quin quadrat de 
l’acetat es troba cada intersecció de línies de l’aula (racons, cantonades d’objectes, etc.) i 
dibuixa, amb el llapis, els mateixos punts a sobre del paper vegetal, fixant-te en la retícula que 
tens a sota, que t’ha de servir de guia, doncs és la mateixa que la que veus a través del punt de 
mira. Les imatges següents t’ajudaran a visualitzar aquestes primeres operacions: 

 

Preparació de la màquina de perspectiva per dibuixar perspectives còniques. Font pròpia. 

Ara observa el dibuixant de la següent imatge, fixa’t que fa el que s’acaba de comentar: 

 

Gravat de Dürer mostrant la utilització del “Vel d’Alberti” i els raigs visuals del dibuixant. Basat 
en font [Consultat: 10.07.2015]: https://drawingmachines.org/post.php?id=6 | Autor: García, P. 
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Tot seguit, ves unint els punts, utilitzant instruments de dibuxi, i aniràs obtenint una vista en 
perspectiva cònica de tot el que estàs veient. Si te’n surten molts, numera’ls, així serà més 
senzill arribar al resultat final. Si vols, inclou també els teu companys! Sempre que no es 
moguin massa… 

Quan hagis acabat, retira el full DIN-A4 i repassa el resultat amb retolador. Indica-hi els punts 
de fuga, la línia de l’horitzó i el punt de vista i personalitza el teu dibuix.  

Felicitats! Acabes d’aconseguir la teva primera per spectiva cònica! 

Si no t’ha sortit del tot bé, no pateixis, els resultats milloren amb la pràctica. De ben segur que, 
a partir d’ara, allà on siguis i dibuixant tot allò que vegis, acabaràs sent un gran dibuixant! 

De fet, si has tingut dificultats, probablement siguin les mateixes amb que es varen trobar els 
inventors de les màquines de perspectiva mentre les construïen i les feien servir. Malgrat tot,  el 
que és segur és que aquest objecte tecnològic tan senzill va facilitar que poguessin dibuixar la 
realitat d’una manera molt més fiable que no pas com ho havien fet fins aleshores. 

- L’alumne 2:  mentre el teu company utilitza la màquina de perspectiva, tu també dibuixaràs 
allò que veus, però amb un altre mètode.  

Observa la figura inferior. Com pots veure, a part de la màquina de perspectiva, existeixen 
mètodes ben senzills que poden donar resultats força bons, si el que volem és dibuixar allò que 
veiem. 

 

 

Paper traslúcid situat sobre finestra per calcar la perspectiva cònica d’un escenari real. Font 
[Consultat: 13.07.2015]: http://digibug.ugr.es/handle/10481/13833 | Autors: Fuentes-Martín, 

J.M., López-Vílchez, I., García-López, R.M. i  Caro-Vílchez, J. 

Enganxa, amb cinta adhesiva translúcida, un full DIN-A4 de paper vegetal o sulfuritzat sobre 
del vidre d’una finestra de la teva aula. A continuació repassa amb retolador i a mà alçada les 
línies més importants que hi vegis. Comença per les línies rectes, com ara voreres, fanals, 
carrers o edificis i deixa pel final les formes corbes. 

Un cop ho tinguis, indica-hi els punts de fuga, la línia de l’horitzó i el punt de vista. També pots 
completar el teu dibuix personalitzant-lo.  

Felicitats! Acabes d’aconseguir la teva primera per spectiva cònica! 
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Consell:  si durant el procés d’ús de la màquina de perspectiva o de dibuix a sobre del vidre de 
la finestra de la vostra aula trobeu dificultats o necessiteu aclariments, no dubteu en consultar 
el vostre professor. 

PAS 10: 

Ja heu arribat gairebé al final de l’activitat. L’únic que heu de fer és intercanviar-vos els papers i 
fer el que ha fet el vostre company al pas anterior. 

L’alumne 1:  fes un dibuix de l’entorn exterior del teu centre utilitzant el mètode del vidre, 
segons l’indicat al pas anterior pel cas del teu company. 

L’alumne 2:  dibuixa la teva aula utilitzant la màquina de perspectiva, segons l’indicat al pas 
anterior pel cas del teu company. 

Ara tots dos ja teniu dos dibuixos cadascú, un fet amb la màquina de perspectiva i l’altra fet 
amb el mètode del vidre. Com valoreu el resultat? Us ha facilitat l’execució del dibuix aquest 
instrument? Tot això i més ho decidireu en el següent i últim pas. 

PAS 11: 

Utilitzeu els últims minuts de l’activitat per valorar-ne el resultat, alhora que també ho farà el 
vostre professor. 

Cal que avalueu tant les tasques realitzades en equip, com les individuals, segons el que 
s’indica a continuació: 

– En equip , heu d’avaluar la màquina de perspectiva que heu utilitzat per fer els vostres 
dibuixos, fent servir i omplint la “Rúbrica d’avaluació de la màquina de perspectiva” que us 
faciliti el vostre professor. Sigueu objectius i justos en les vostres valoracions i penseu que, de 
ben segur i com vosaltres, els vostres companys s’han esforçat molt per tal que la seva 
màquina funcioni correctament. Afegiu-hi també, per escrit i de manera raonada i consensuada, 
els aspectes positius i negatius de la màquina i la vostra experiència com a usuaris de la 
mateixa. Quan ho tingueu enllestit, l’alumne 1  ho ha d’entregar al professor. 

– Individualment , has d’avaluar les teves perspectives còniques realitzades amb la màquina 
de perspectiva i amb el mètode del vidre, fent servir i omplint la “Rúbrica d’avaluació de les 
perspectives còniques” que et faciliti el professor. Sigues objectiu amb la teva feina, potser no 
tens la traça dels pintors del Renaixement, que s’hi guanyaven la vida amb els seus quadres, 
però segur que saps identificar si el resultat és bo o es pot millorar. Inclou, per escrit i de 
manera raonada, algun comentari sobre l’activitat: on creus que te n’has sortit millor, quines 
dificultats has trobat, si t’ha agradat l’activitat o no,… 

Recordeu:  juntament amb les rúbriques d’avaluació heu d’entregar, individualment i al vostre 
professor, les dues perspectives còniques que heu realitzat. Cada un d’aquests documents ha 
d’incloure:  títol de l’activitat i de la tasca, nom i cognoms, curs, grup, matèria, professor i data. 

Quant a la màquina de perspectiva, retireu l’estoig cilíndric i guardeu-hi el visor, desplegueu-la i 
apileu-la, juntament amb la resta que hagin realitzat els vostres companys, en el lloc de l’aula 
que us indiqui el vostre professor. Més endavant la fareu servir per treballar un altre sistema de 
representació: el sistema dièdric. 
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B. CONTEXTUALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

Títol: Saps dibuixar el que veus? Construïm una màquina de perspectiva! 
Matèria: Tecnologies. | Nivell: 1er ESO. | Unitat Didàctica:  El dibuix tècnic. 
Lloc: Aula-taller. | Organització grupal d’activitats:  equips de 2 alumnes i individual. 

La present activitat aborda un dels temes que sovint són de més difícil comprensió en l’àmbit 
del dibuix: la representació realista tridimensional, definida a partir dels elements de la 
perspectiva cònica. De fet es tracta d’un tema que, malgrat la seva quotidianitat (sempre veiem 
en perspectiva cònica, tant la realitat, com la gran majoria d’informació visual que ens arriba per 
qualsevol mitjà) i la seva indiscutible importància històrica, normalment queda relegat a una 
posició perifèrica en les unitats didàctiques de dibuix tècnic de la matèria de Tecnologies del 
nivell al que va adreçat (1er ESO), segurament motivat per la dificultat de vincular-lo a 
representacions gràfiques directament relacionades amb la producció d’objectes, reals o 
virtuals, i més concretament, a normatives de representació internacional vinculades al món 
industrial. A aquest respecte, però, cal puntualitzar que, mentre els sistemes derivats 
d’aquestes normatives (dièdric i axonomètric) són codis ideats per l’home per establir com 
representar els objectes i, per tant, abstractes per definició i tendents a la simplificació de la 
realitat, la perspectiva cònica és més aviat una llei o principi universal, no basada en 
consensos, similar, en la seva naturalesa, a la llei de la gravetat, però en l’àmbit visual. 

 
Precisament per aquest motiu, la seva universalitat, és del tot adient la seva introducció a 
través d’aquesta activitat, ja que permet als alumnes analitzar espacialment la realitat que els 
envolta, sota paràmetres com els plans i la profunditat de qualsevol objecte o escenari que se’ls 
presenti davant dels seus ulls. També és cert, però, que la seva comprensió és quelcom més 
complexa que els sistemes abans esmentats, pel que és fonamental tractar-la a nivell 
introductori per tal que els alumnes puguin afrontar-la amb certes garanties en nivells educatius 
posteriors i per vincular-la clarament a la seva funció d’expressió gràfica d’objectes, escenaris o 
d’idees sobre nous dissenys que, posteriorment, puguin ser definits gràficament per a la seva 
construcció a través d’altres sistemes gràfics com el dièdric o l’axonomètric. 
 
En aquest sentit, és recomanable que, abans d’iniciar aquesta activitat, l’alumnat hagi treballat  
les primeres sessions de la unitat didàctica del dibuix tècnic, dedicades a l’ús i identificació 
d’instruments de dibuix tradicional, traçats de línies paral·leles, perpendiculars i de formes 
geomètriques bàsiques, així com tractat aspectes introductòris sobre tridimensionalitat i 
perspectiva cònica, similars als plantejats a l’Annex 5 d’aquest treball. 

També és preceptiu que l’alumne tingui alguns coneixements i habilitats prèvies sobre el treball 
a l’Aula-taller i l’ús adequat d’eines i materials, així com les mesures de seguretat i salut 
aplicables, doncs és on es desenvoluparà íntegrament l’activitat, centrada en la construcció 
d’un objecte anomenat màquina de perspectiva que, a mode d’instrument, permet realitzar i 
analitzar les pròpies perspectives còniques a l’alumne. 

 
Pel que fa al contingut de l’activitat, aquesta gira al voltant de la construcció i ús, durant sis 
sessions, de l’instrument abans esmentat per part de l’alumnat, a qui es facilita un dossier on 
consta tota la informació necessària per desenvolupar-la, corresponent a l’apartat anterior “A. 
MATERIAL PER L’ALUMNAT”. Això és: 
 
- Introducció, objectius de l’activitat i organització en equips de 2 alumnes. 
- Informació sobre documentació, materials i eines: inclou plànols tècnics de l’objecte a 
construir, inventari de materials de proximitat, alguns d’ells procedents del reciclatge, i eines 
senzilles a utilitzar durant tot el procés, i dels que caldrà proveir-se abans de començar 
l’activitat. 
- Definició del procediment de construcció de la màquina de perspectiva, en forma de tríedre 
reticulat amb visor, que permet dibuixar perspectives còniques (a més de ser l’escenari pel 
treball posterior d’altres sistemes de representació com el dièdric i l’axonomètric, a través 
d’altres activitats com la de l’Annex 7 d’aquest document), consistent en un pas a pas 
acompanyat d’imatges que guia els alumnes en tot el procés. 
- Indicacions de com utilitzar la màquina de perspectiva i un segon mètode de dibuix 
tridimensional realista, fent servir el vidre d’una finestra de l’aula, per tal de que els alumnes 
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puguin dibuixar i analitzar els elements geomètrics fonamentals de les seves pròpies 
perspectives còniques.  
- El procediment conclou amb la valoració del mitjà tecnològic construït que permet l’obtenció 
de representacions realistes i amb l’avaluació conjunta de l’activitat per part d’alumnes i docent, 
a partir de la combinació de diferents modalitats, com l’autoavaluació, la coavaluació i 
l’avaluació del docent, fent servir rúbriques dissenyades a tal efecte, també disponibles per 
l’alumnat. 
 
En definitiva, i sense entrar en metodologies geomètriques conegudes d’aquest tipus de 
representació corresponents a nivells molt superiors al previst (1er ESO), aquesta activitat 
permet treballar a l’alumnat, de manera intuïtiva, conceptes d’abstracció espacial i geomètrica a 
través de la construcció i ús d’aquest objecte i de l’anàlisi crític del seu treball. En d’altres 
paraules, permet que aprenguin a aprendre la perspectiva cònica, això és, a com funciona la 
seva percepció visual per poder-la aplicar en la representació de les seves idees de disseny, 
així com a fer representacions realistes del seu entorn, identificant-ne els elements visuals 
estructurals, sempre gràcies a la utilització d’un objecte tecnològic produït per ells mateixos, el 
qual no és l’objectiu últim del seu aprenentatge, sinó el mitjà per aconseguir quelcom més. 

 

C. EXPLICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES TREBALLADES   

En aquesta activitat es treballen les següents competències bàsiques establertes al proppassat 
currículum d’educació secundària obligatòria publicat per la Generalitat de Catalunya (D 
143/2007): 

1. Comunicativa lingüística i audiovisual:  amb l’aprenentatge i ús de vocabulari, 
procediments i característiques relacionades amb els sistemes de representació gràfica 
realista, així com amb la representació i interpretació de dibuixos d’escenaris i objectes reals, 
com a vehicle de comunicació. Addicionalment, a través de la interpretació de plànols tècnics 
donats per tal de construir una màquina de perspectiva.  

2. Artística i cultural: relacionant els sistemes de representació gràfica realista amb els 
objectes tecnològics al seu servei, com la màquina de perspectiva, amb la percepció visual 
humana i amb la seva importància en la Història de la Tecnologia i cultura occidental. 

3. Matemàtica: realitzant exercicis de proporcionalitat, mitjançant la màquina de perspectiva, 
relacionats amb el dibuix d’espais, així com relacionant la dicotomia visual paral·lelisme-
convergència. Addicionalment, a través de l’ús d’instruments de dibuix com a eines de 
mesurament per a la construcció d’una màquina de perspectiva. 

4. Aprendre a aprendre:  desenvolupant i millorant destreses en l’ús dels instruments de 
dibuix, en l’àmbit del dibuix tècnic i de la geometria de l’espai, i de les eines en el taller, per tal 
de construir objectes senzills amb materials coneguts, de proximitat i, en certa proporció, 
provinents del reciclatge, establint tècniques o estratègies per garantir el rigor, l’ordre i la 
pulcritud en els processos de la  construcció del seu model, coneixent i respectant els hàbits de 
bon ús i les normes de seguretat i salut corresponents.  

5. Autonomia i iniciativa personal: per tal d’aplicar els coneixements de dibuix i els objectes 
tecnològics a l’hora de representar objectes i escenaris o de les idees que en defineixen el seu 
disseny. L’activitat també potencia el desenvolupament i perfeccionament de destreses en el 
prototipatge d’objectes, ja sigui individualment o com integrant d’un equip de treball.   

6. Coneixement i interacció amb el món físic: utilitzant els instruments de mesura per la 
representació d’objectes reals en entorns bidimensionals, així com el seu trasllat a determinats 
materials per realitzar-ne un model, entenent les característiques bàsiques d’aquests i les eines 
adients per a la seva transformació i manipulació, i procurant fer-ne un ús òptim dels mateixos, 
reciclant adequadament els residus generats. 

7. Social i ciutadana:  a través del treball en equip, focalitzant l’actitud a la cerca de decisions 
consensuades a objectius comuns, com en el cas de la construcció de la màquina de 
perspectiva, fomentant així el treball cooperatiu, autocrític, dialogant i tolerant, tant a nivell 
individual com a integrant d’una organització grupal. 
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Com a síntesi de l’anteriorment exposat i en relació a la nova normativa curricular de l’ESO (D 
187/2015) prevista pel curs 2015-2016, aquesta activitat treballa les següents competències 
bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic relacionades en l’esmentat document: 

- Competència 9. Dissenyar i construir objectes tec nològics senzills que resolguin un 
problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat: formant part d’un equip de treball, a través de 
la construcció d’una màquina de perspectiva adequada a la correcta interpretació i 
especificacions de la documentació tècnica relacionada i realitzant tot el procés planificant les 
tasques i respectant les normes de seguretat i salut bàsiques en l’ús d’eines i instruments 
adients en un entorn de taller. Finalment, avaluant la seva idoneïtat a la finalitat prevista, tant 
des del punt de vista constructiu i d’acabats com des del punt de vista del seu ús, tot generant, 
individualment, una perspectiva cònica mitjançant la seva utilització. 

- Competència 11. Adoptar mesures amb criteris cien tífics que evitin o minimitzin els 
impactes mediambientals derivats de la intervenció humana:  a través de l’ús responsable 
de materials, aplicant mesures d’estalvi i prioritzant aquells que provenen del reciclatge, per la 
construcció d’una màquina de perspectiva, així com destriant i emmagatzemant  
adequadament els residus generats. 
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D. TEMPORITZACIÓ  

L’activitat està prevista per ser realitzada en equips de 2 persones, segons l’indicat al dossier 
adreçat als alumnes, distribuïda en un temps total de 6h, corresponent a 6 sessions a l’Aula-
taller, segons el detall següent: 
 

TASCA  TEMPS 

Entrega del dossier de l’activitat als alumnes, introducció, comunicació 
d’objectius i d’avaluació de l’activitat 

10 min 

Formació d’equips i revisió de materials, eines i plànols de la màquina de 
perspectiva 

15 min 

Marcat i tallat dels materials de suport i d’acabat dels tres plans de la 
màquina de perspectiva (passos 1 i 2) 

30 min 

Endreçar l’Aula-taller i emmagatzemar la màquina de perspectiva per la 
següent sessió 

5 min 

Traçat i folrat de retícules, incloent-hi indicacions (passos 3 i 4) 55 min 

Endreçar l’Aula-taller i emmagatzemar la màquina de perspectiva, 
materials i eines per la següent sessió 

5 min 

Muntatge dels plans del tríedre, de les seves unions i comprovació del 
conjunt (passos 5 i 6) 

55 min 

Endreçar l’Aula-taller i emmagatzemar la màquina de perspectiva, 
materials i eines per la següent sessió 

5 min 

Construcció de cilindre estabilitzador, visor, unions de velcro i 
revestiment exterior de la màquina de perspectiva (passos 7 i 8) 

55 min 

Endreçar l’Aula-taller i emmagatzemar la màquina de perspectiva, 
materials i eines per la següent sessió 

5 min 

Intercanvi de màquines de perspectiva entre equips 10 min 

Dibuix de perspectiva cònica utilitzant la màquina de perspectiva i dibuix 
de l’entorn del centre fent servir el mètode del vidre (pas 9. Tasca 
individual) 

45 min 

Endreçar l’Aula-taller i emmagatzemar la màquina de perspectiva per la 
següent sessió 

  5 min 

Dibuix de perspectiva cònica utilitzant la màquina de perspectiva i dibuix 
de l’entorn del centre fent servir el mètode del vidre (pas 10. Tasca 
individual) 

45 min 

Entrega de les perspectives individuals, procés d’avaluació (coavaluació, 
autoavaluació i avaluació de l’activitat per part del docent) i 
emmagatzematge de la màquina de perspectiva (pas 11) 

  15 min 

 
 



Disseny i construcció d’una màquina de perspectiva com a recurs per  
la millora de la docència del dibuix a la matèria d e Tecnologies de 1r d’ESO  111 

E. OBJECTIUS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

OBJECTIUS D’APRENENTATGE CRITERIS D’AVALUACIÓ (INDICADORS) 

A. Projectar i construir objectes i sistemes 
tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i 
creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i 
elaborar la documentació pertinent, dissenyar i 
construir objectes o sistemes que resolguin el 
problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat. 

i1. Construir la màquina de perspectiva 
seguint els passos i condicionants donats, 
cercant la qualitat en els acabats,  unions, 
continuïtat de retícules i garantint el 
correcte funcionament de l’element 
estabilitzador. 

i2. Construir la màquina de perspectiva 
garantint amb exactitud la correspondència 
entre la posició i alçada del visor i la 
retícula de referència per poder realitzar 
perspectives còniques, avaluant la seva 
idoneïtat d’ús. 

B. Expressar i comunicar idees i solucions 
tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant 
recursos gràfics, la terminologia i la simbologia 
adients. 

i3. Dibuixar retícules de les característiques 
indicades a l’activitat, traçant línies 
paral·leles i perpendiculars fent ús del 
regle, escaire i cartabó. 

i4. Dibuixar una perspectiva cònica de 
l’aula, en el format indicat a l’activitat,  amb 
l’ajuda dels instruments de dibuix 
tradicional, fent ús de la màquina de 
perspectiva, obtenint un resultat visualment 
coherent i identificant-ne els punts de fuga, 
el punt de vista i la línia de l’horitzó. 

i5. Dibuixar una perspectiva cònica de 
l’aula, en el format indicat a l’activitat, a mà 
alçada i fent servir el mètode del vidre, 
obtenint un resultat visualment coherent i 
identificant-ne els punts de fuga, el punt de 
vista i la línia de l’horitzó. 

C. Treballar de forma autònoma, responsable i 
creativa en la presa de decisions, en l'execució 
de tasques i en la recerca de solucions, tot 
mostrant una actitud proactiva, dialogant i 
autocrítica, així com de respecte en el treball 
en equip. Aplicar sempre la normalització i les 
mesures de seguretat. 

i6. Participar activament en totes les 
tasques individuals i d’equip previstes a 
l’activitat, adequant-se al contingut i 
lliurament del resultat de la mateixa, així 
com intervenir de manera respectuosa i 
argumentada en totes les decisions d’equip 
i assumir, amb responsabilitat, les funcions 
que tingui  assignades. 

i7. Utilitzar adequadament les eines, 
instruments i recursos disponibles, 
compartint-los i aplicant les normes de bon 
ús, d’ordre en el taller i de seguretat i salut 
corresponents. Practicar un consum 
responsable dels materials de l’activitat, 
procurant la seva optimització, reutilització i 
reciclatge. 
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F. CRITERI D’ÈXIT I AVALUACIÓ DE L’ACTIVITATS  

Criteri d’èxit  
 
Els equips d’alumnes construeixen la màquina de perspectiva, malgrat possibles imprecisions 
en les unions de l’objecte, i cada alumne aconsegueix, utilitzant-la, dibuixar l’encaix general 
d’una perspectiva cònica de l’aula amb els objectes més importants presents a l’estança, 
identificant-ne els punts de fuga, el punt de vista i la línia de l’horitzó, malgrat el tractament 
realístic del dibuix sigui millorable. 
 
Cada alumne, a part de l’elaboració de la perspectiva anterior, realitza una perspectiva cònica 
utilitzant el mètode del vidre, identificant els elements clau abans esmentats i amb un nivell de 
detall similar a al dibuix anterior, malgrat les línies realitzades a mà alçada presentin un traçat 
millorable. 
 
Avaluació 
   
L’avaluació de l’activitat es realitza a partir de l’especificat al següent quadre: 
 

ACTIVITAT  PONDERACIÓ 

Activitat d’Equip (màquina de perspectiva) – 
Professor 

40% 

Coavaluació (màquina de perspectiva) - 
Equip d’alumnes 

10% 

Activitat Individual (perspectives còniques 
fetes amb la màquina i amb el mètode del 
vidre) - Professor 

40% 

Autoavaluació (perspectives còniques fetes 
amb la màquina i amb el mètode del vidre) – 
Alumne 

10% 

  
Un cop comunicat als alumnes el procés i ponderació de l’avaluació de l’activitat, aquesta està 
previst que es realitzi a partir de dues rúbriques que permetin la seva valoració objectiva, amb 
la possibilitat d’incloure una valoració qualitativa en forma de comentari raonat (veure apartat: 
Rúbriques d’Avaluació). Les rúbriques previstes són: 
- Rúbrica d’avaluació de la màquina de perspectiva:  a utilitzar tant per l’avaluació del 
professor com en la coavaluació dels equips.  
- Rúbrica d’avaluació de les perspectives còniques:  a utilitzar tant per l’avaluació del 
professor com en la autoavaluació de l’alumne. 
 
G. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT   

L’atenció a la diversitat es tracta en aquesta activitat partint de la construcció de l’objecte a 
partir d’un procés guiat pas a pas, per tal de facilitar-ne el seu assoliment. Addicionalment, 
quant a les tasques de dibuix individual de perspectives, es plantegen dos mètodes diferents de 
dibuix, un amb la màquina de perspectiva, que inclou indicacions per aclarir conceptes 
geomètrics abstractes, i l’altre a través del mètode del vidre, possibilitant que l’alumnat pugui 
arribar a dibuixar i comprendre perspectives còniques per dues vies diferents i senzilles. 
 
Aquests aspectes, a més, es veuen reflectits i es modulen amb l’avaluació i les rúbriques 
corresponents, i a partir del criteri d’èxit de l’activitat, segons allò detallat a l’apartat anterior. 
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H. RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ  
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ANNEX 7. Activitat de representació de vistes dièdriques i perspectiva isomètrica a partir de 
retallables, fent ús de la màquina de perspectiva, adreçada a alumnes de 1r d’ESO.  

 
GUIA DIDÀCTICA DE L’ACTIVITAT: CONSTRUCCIÓ DE MODEL S, DIBUIX DE LES SEVES 
VISTES DIÈDRIQUES I DE LA SEVA ISOMETRIA.       

 

A. MATERIAL PER L’ALUMNAT  

B. CONTEXTUALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

C. EXPLICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES TREBALLADES  

D. TEMPORITZACIÓ  

E. OBJECTIUS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

F. CRITERI D’ÈXIT I AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT  

G. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT   

H. SOLUCIONARI D’ACTIVITATS  

I. RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ  

J. BIBLIOGRAFIA I WEBGRAFIA COMPLEMENTÀRIA  

 

 
 
 
 
 



Disseny i construcció d’una màquina de perspectiva com a recurs per  
la millora de la docència del dibuix a la matèria d e Tecnologies de 1r d’ESO  118 

A. MATERIAL PER L’ALUMNAT  

DOSSIER DE L’ACTIVITAT: CONSTRUCCIÓ DE MODELS, DIBU IX DE LES SEVES VISTES 
DIÈDRIQUES I DE LA SEVA ISOMETRIA.   

1. Introducció: 

Ara que ja heu vist la unitat didàctica de dibuix tècnic, segur que sabrieu dibuixar a escala la 
planta, l’alçat i el perfil de qualsevol objecte, identificar aquestes vistes i acotar-les, així com 
dibuixar la seva perspectiva isomètrica. Aquesta activitat us proposa que ho feu, però amb 
objectes que construireu vosaltres mateixos, a partir de retallables que us facilitarà el vostre 
professor i amb l’ajuda de la màquina de perspectiva que ja teniu construïda. 

2. Objectius:  

Amb aquesta activitat aconseguireu:  

- Construir models tridimensionals d’objectes a escala, treballant en equip i utilitzant eines i 
materials coneguts. 

- Individualment, dibuixar a escala i acotar les vistes dièdriques bàsiques dels objectes 
construïts sobre de làmines DIN-A4 amb caixetí normalitzat, tot aplicant el valor de línia. 

- Individualment, dibuixar a escala perspectives isomètriques dels objectes construïts sobre de 
làmines DIN-A4 amb caixetí normalitzat, tot aplicant el valor de línia. 

- Valorar el resultat dels vostres models i l’adequació de les seves representacions gràfiques. A 
aquest respecte, el vostre professor us resumirà com avaluar l’activitat. 

3. Organització:  

Ara ja sabeu els objectius de l’activitat, però abans de començar, caldrà organitzar-se. El primer 
que heu de fer és formar grups de 2 companys. L’equip treballarà conjuntament durant les 3 
sessions que dura aquesta activitat. 

Cada membre tindrà unes funcions ben definides, per tant, cal assumir un paper: 

- L’alumne 1  serà aquell que tingui la inicial del seu nom més propera a l’inici de l’abecedari. 

- L’altre company serà l’alumne 2 . 
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4. Documentació, materials i eines:  

Per poder fer aquesta activitat necessitareu: 

- La vostra màquina de perspectiva, que ja teniu construïda. 

- 2 parells de tisores. 

- Cola de barra. 

- Cinta adhesiva transparent. 

- 1 peça de cartró com a base de treball. 

- Instruments de dibuix: regle, escaire, cartabó, compàs, transportador d’angles, llapis i goma. 

- Retallables dels objectes a representar: el vostre professor us facilitarà tres retallables 
imprimits en cartolines. El primer és d’un aplic de paret i el podeu veure tot seguit. Els altres 
dos corresponen a models consultables al següent recurs web: http://www.korthalsaltes.com/. 
Si us voleu imprimir vosaltres mateixos els retallables i no sabeu com, pregunteu el vostre 
professor: ell us explicarà com fer-ho. 

- Làmines DIN-A4 amb caixetí normalitzat on dibuixar la planta, l’alçat, el perfil i la perspectiva 
isomètrica dels vostres objectes: 3 per realitzar les vistes dièdriques i 3 per fer les isometries. A 
continuació se us adjunten, per si us les voleu imprimir. Si no sabeu com, no patiu el vostre 
professor us les facilitarà o us guiarà per tal que les pogueu obtenir. 

Si ja ho teniu tot a punt, doncs segurament ja n’heu parlat abans amb el vostre professor, 
només dir-vos: endavant i bona feina!  

Recordeu també que, per a qualsevol dubte que tingueu, ja sigui sobre l’ús d’eines i 
instruments de dibuix, procediment de construcció de models i dibuix de vistes dièdriques 
bàsiques i perspectives isomètriques, el vostre professor és el recurs de referència: ell és el 
vostre consultor expert! 

 













Disseny i construcció d’una màquina de perspectiva com a recurs per  
la millora de la docència del dibuix a la matèria d e Tecnologies de 1r d’ESO  125 

5. Procediment:  

Ara ja podeu començar a construir el primer model. Es tracta del prototip d’una carcassa per 
una lluminària o aplic de paret com els que veieu a les imatges inferiors. Com podeu 
comprovar, estan formats amb la intersecció de cossos geomètrics simples (un con, una 
piràmide i un cilindre): 

 

Aspecte d’aplics de paret com el que es pretén construir en aquesta activitat. Font pròpia. 

Tot seguit, s’hauran de dibuixar a les làmines DIN-A4 les seves vistes dièdriques bàsiques, 
aplicant-hi valor de línia, definir-ne l’escala, acotar-les i representar la seva perspectiva 
isomètrica, sense oblidar de completar adequadament els caixetins normalitzats de les làmines. 

Si no sabeu per on començar, no patiu… podeu seguir els següents passos: 

PAS 1: 
 
El primer a realitzar és construir els volums bàsics a partir dels retallables. Heu de fer el que es 
detalla a continuació: 
 
a) Repartiment de retallables: 

A l’alumne 1  li correspon realitzar el muntatge del cilindre (Làmina 1). 
A l’alumne 2  li correspon realitzar el muntatge del con i de la piràmide (Làmines 2 i 3). 

 
b) Estudieu les indicacions de cada làmina. Heu de retallar, amb tisores, i doblegar la cartolina 

per on s’indica, i enganxar les parts assenyalades. Quan feu servir la cola de barra, 
recordeu d’utilitzar la base de treball de cartró per no embrutar la vostra taula. 

 
PAS 2: 
 
Ara heu de muntar conjuntament la maqueta. Seguiu el que s’indica a continuació: 
  
a) Una vegada el cilindre més un altre volum (preferentment el con) estiguin acabats, ja els 

podeu unir posant cola de barra i, si cal, cinta adhesiva sobre de les pestañes d’unió. 
Intenteu ser el més polits possible. 

 
b) Una vegada acabada aquesta unió, ja podeu afegir el tercer volum (preferentment la 

pirámide) al al cilindre i donar per finalitzat el prototip de lluminària. 
 
Identifiqueu la vostra maqueta escrivint els vostres noms a la seva base i guardeu-la on us 
indiqui el professor, per tal que no es faci malbé. 
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PAS 3: 
 
A continuació heu de construir les altres dues maquetes, corresponents als retallables que us 
hagi facilitat o indicat el vostre professor, inclosos al recurs web: http://www.korthalsaltes.com/ 
 
Pel seu retallat, enganxat i muntatge, procediu com en els dos pasos anteriors, procurant 
repartir les tasques de manera similar. 
  
Una vegada tingueu muntats els models, identifiqueu-los escrivint els vostres noms a les seves 
bases i guardeu-los juntament amb el primer, per tal que no es malmetin.  
 
Si no heu conclòs amb els tres models, acabeu-los a casa, doncs els necessitareu per poder 
dibuixar-los.  
 
PAS 4: 
 
Ara ja és el moment de dibuixar individualment les vistes dels prototips. Començareu amb el de 
l’aplic de paret, seguint les següents indicacions: 
 
a) El primer que heu de fer és ajuntar les vostres taules. 

 
b) Seguidament, munteu-hi a sobre la vostra màquina de perspectiva i guardeu el visor a 

l’estoig cilíndric, doncs no el fareu servir. Situeu-hi el model de l’aplic centrat sobre el pla 
vermell i en posición vertical, tal i com es mostra a la següent imatge. 

 

 
 

Aspecte del prototip d’aplic situat dins la màquina de perspectiva. Font pròpia. 
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c) Ara observeu l’objecte, de tal manera que el veieu com es mostra a les següents imatges. 
 

 
 

Planta, alçat i perfil del prototip d’aplic situat dins la màquina de perspectiva. Font pròpia. 

Esteu observant la planta, l’alçat i el perfil de l’objecte. La primera vista és l’objecte vist 
perpendicularment sobre de la retícula de color vermell, la segona sobre del pla verd i la 
tercera, la resultant de projectar la vista de l’objecte sobre de la retícula blava. 
 
Si encara teniu dubtes, fixeu-vos en les indicacions que vareu enganxar a cada pla quan feieu 
la màquina de perspectiva. Segur que us ajuden a identificar les vistes i a aclarir què vol dir això 
de perpendicular. Més clar... l’aigua! Oi? 
 
d) Individualment, agafeu una de les làmines DIN-A4 per dibuixar vistes dièdriques amb caixetí 

normalitzat de que disposeu, i, fent servir el llapis, la goma, els altres instruments de dibuix i 
els procediments de traçat de paral·leles, perpendiculars, mesurament, etc. que ja 
coneixeu, dibuixeu-hi les vistes principals del prototip de carcassa que esteu observant. Si 
teniu problemes a l’hora de dibuixar algunes de les formes corves de l’aplic, no patiu, les 
podeu fer aproximades i a mà alçada. Ah, i no oblideu de representar les línies ocultes! 
Com sempre, si teniu dificultats en aquest aspecte o en qualsevol altre, no dubteu en 
consultar al vostre professor. 

 
Fixeu-vos en les següents imatges. Com podeu veure, la posició de les retícules colorejades de 
la vostra làmina coincideix amb la dels plans de la màquina de perspectiva desplegada. Això 
vol dir que: al quadrat vermell heu de dibuixar la planta, al verd l’alçat i al blau el perfil o, en 
d’altres paraules, dibuixar les vistes dièdriques en la seva posició normativa.  
 

 

Màquina de perspectiva desplegada i correspondència dels seus plans amb els representats a 
la làmina DIN-A4. Font pròpia. 
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Per procedir amb el dibuixat de les vistes, feu servir de referència les retícules dels plans. De 
fet, són les mateixes que les que teniu a les làmines normatives, però a diferent mida. Això és 
una bona pista per saber a quina escala ho esteu dibuixant! 
 
Tingueu també en compte que les tres vistes corresponen al mateix objecte i, per tant, els 
vèrtexs de les formes i els centres de circumferències han d’estar alineats d’una vista a l’altra. 
Aquest detall és molt important, doncs, si no ho feu així, el resultat no serà vàlid!  
 
Quan tingueu les vistes ja acabades, cadascú a la seva làmina, poseu el nom de PLANTA, 
ALÇAT i PERFIL a sota del dibuix que correspongui, completeu la informació del caixetí 
normatiu i acoteu les vistes, segons els criteris que ja heu vist durant la unitat didàctica del 
dibuix tècnic. Mireu de ser curosos amb la retolació!  
 
e) Un cop hagueu acabat, repetiu tot el procés amb les altres dues maquetes que heu 

construït. 
 
Si no us ha donat temps a concloure, acabeu aquests dibuixos a casa i aprofiteu per repetir-los, 
a l’escala que correspongui i sense acotar, a la part superior esquerra de les làmines DIN-A4 en 
les que dibuixareu la perspectiva isomètrica de cada un d’ells. 
 
PAS 5: 
 
Ja esteu a punt d’acabar l’activitat, només queda dibuixar individualment les perspectives 
isomètriques de cada un dels prototips construïts. Com en el pas anterior, començareu per 
l’aplic de paret: 
 
a) Feu el mateix que als punts a) i b) del pas anterior. 

 
b) A la làmina DIN-A4 mostrada a continuació, on heu dibuixat les vistes dièdriques més 

petites i a sobre dels plans representats en perspectiva isomètrica, dibuixeu-hi la vista de 
l’objecte que correspongui a cada un d’ells. Per aconseguir-ho, utilitzeu les mides de les 
vistes que vareu dibuixar a la primera de les làmines DIN-A4.  

 

Làmina DIN-A4 per dibuixar-hi una perspectiva isomètrica. Font pròpia. 

Segurament trobareu problemes a l’hora de dibuixar les formes corves de l’aplic. No patiu, 
les podeu fer aproximades i a mà alçada.  
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c) Si no us en sortiu, no patiu, podeu dibuixar les vistes a cada pla i traslladar, després, les 
mides de l’alçat i del perfil per paral·lelisme a sobre de la planta. D’aquesta manera 
aconseguireu dibuixar la tercera dimensió, o alçada, de cada un dels volums de l’objecte, 
fins a intersecar-los i aconseguir la  perspectiva isomètrica de l’aplic, que no cal que acoteu. 

 
És molt recomanable tenir davant l’objecte dins la màquina de perspectiva, doncs us servirà 
de referent visual per comprovar si el que esteu dibuixant és coherent o no. Aprofiteu també 
que teniu l’aplic al davant per decidir quines de les línies de la vostra isometria representeu 
com a vistes i quines com a ocultes. Com sempre, si teniu dificultats durant el procés de 
dibuix, recordeu el que heu vist durant la unitat didàctica del dibuix tècnic i, si us cal, 
consulteu al vostre professor. 
 
Quan tingueu la perspectiva acabada, cadascú a la seva làmina, poseu el nom de PLANTA, 
ALÇAT, PERFIL i PERSPECTIVA ISOMÈTRICA a sota del dibuix que correspongui i 
completeu la informació del caixetí normatiu. Mireu de ser curosos amb la retolació!  
 

d) Un cop hagueu acabat, repetiu tot el procés amb les altres dues maquetes que heu 
construït. 
 

PAS 6: 

Utilitzeu els últims minuts de l’activitat per valorar-ne el resultat, alhora que també ho farà el 
vostre professor. 

Cal que avalueu tant els prototips realitzats en equip, com les làmines individuals, segons el 
que s’indica a continuació: 

– En equip , heu d’avaluar les maquetes realitzades que heu utilitzat per fer els vostres 
dibuixos, fent servir i omplint la “Rúbrica d’avaluació de maquetes” que us faciliti el vostre 
professor. Sigueu el més objectius possibles en les vostres valoracions i afegiu-hi també, per 
escrit i de manera raonada i consensuada, els aspectes positius i negatius que heu detectat 
durant el treball en equip desenvolupat. Quan ho tingueu enllestit, l’alumne 1  ho ha d’entregar 
al professor. 

– Individualment , has d’avaluar les teves làmines DIN-A4, realitzades amb l’ajuda de les 
maquetes i de la màquina de perspectiva, fent servir i omplint la “Rúbrica d’avaluació de vistes 
dièdriques i isometries” que et faciliti el professor. Sigues objectiu amb la teva feina, potser no 
tens encara la traça que t’agradaria, però segur que saps identificar si el resultat és bo o no ho 
és tant. Com bé saps: tot sempre millora amb la pràctica! Inclou, per escrit i de manera 
raonada, algun comentari sobre l’activitat: on creus que te n’has sortit millor, quines dificultats 
has trobat, si t’ha agradat l’activitat o no,… 

Recordeu:  juntament amb les rúbriques d’avaluació heu d’entregar, individualment i al vostre 
professor, les làmines DIN-A4 realitzades i amb les dades que en permetin la seva identificació. 
Pel que fa a les maquetes, seguiu les instruccions que us indiqui el vostre professor per 
emmagatzemar-les. 

Quant a la màquina de perspectiva, retireu l’estoig cilíndric amb el visor, desplegueu-la i apileu-
la, juntament amb la resta que hagin realitzat els vostres companys, en el lloc de l’aula que us 
indiqui el vostre professor.  
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B. CONTEXTUALITZACIÓ I DESCRIPCIÓ DE L’ACTIVITAT  

Títol: Construcció de models, dibuix de les seves vistes dièdriques i de la seva isometria. 
Matèria: Tecnologies. | Nivell: 1er ESO. | Unitat Didàctica:  El dibuix tècnic. 
Lloc: Aula estàndard. | Organització grupal d’activitats:  equips de 2 alumnes i individual. 
 
Després de que l’alumnat hagi treballat els aspectes més importants de la unitat didáctica del 
dibuix tècnic, com ara el reconeixement i ús d’instruments bàsics de dibuix, el traçat de línies 
paral·leles i perpendiculars, procediments de mesurament, ús d’escales normalitzades, 
acotament, representació dièdrica a nivell bàsic i representació en perspectiva isomètrica, 
aquesta activitat proposa la seva posada en pràctica a través de la construcció i observació de 
models tridimensionals, disposats en un petit escenari, per la seva posterior representació 
gràfica normalitzada. 
 
És per això, que els alumnes també hauran de tenir coneixements previs sobre el treball a 
l’aula  i l’ús adequat d’eines i materials, així com les mesures de seguretat i salut aplicables, per 
tal de poder construir tres maquetes a partir de retallables d’una carcassa d’un aplic de paret a 
partir de la combinació de tres volums bàsics (un con, un cilindre i una piràmide), facilitat en la 
documentació d’aquesta activitat, i dos més, a triar pel docent d’entre els de major mida 
inclosos al recurs web http://www.korthalsaltes.com/.  
 
Seguidament i amb l’objectiu de vehicular i facilitar la representació dels objectes esmentats, es 
disposen els prototips en un petit escenari, anomenat màquina de perspectiva i prèviament 
realitzat a través de l’activitat inclosa a l’Annex 6 d’aquest treball, per a la seva observació i 
posterior dibuixat de les vistes dièdriques bàsiques corresponents, planta, alçat i perfil, 
fàcilment identificables mitjançant la seva correspondència amb els tres plans d’aquest 
escenari, reticulats i de colors vermell, verd i blau, respectivament. 
 
El traçat dels dibuixos, i també el seu posterior acotat bàsic, es realitza sobre de làmines DIN-
A4 amb caixetí normalitzat, facilitades prèviament a l’alumnat, en les que es poden identificar 
fàcilment les vistes i establir-ne la seva escala, calculant al proporció existent entre les mides 
de les retícules de l’escenari abans esmentat i les dibuixades a sobre d’aquestes làmines. 
Addicionalment, i també en làmines DIN-A4 facilitades a tal efecte, els alumnes poden dibuixar, 
per paral·lelisme, la perspectiva isomètrica de cada prototip sobre de la representació dels 
plans reticulats de l’escenari representats a escala en elles. 
 
Pel que fa al ja comentat contingut de l’activitat, està previst de ser desenvolupat durant tres 
sessions a l’Aula estàndard i presentat a través d’un dossier per l’alumnat on consta tota la 
informació necessària per a la seva realització, corresponent a l’apartat anterior “A. MATERIAL 
PER L’ALUMNAT”. Això és: 
 
- Introducció, objectius de l’activitat i organització en equips de 2 alumnes. 
- Informació sobre documentació, materials i eines: inclou retallables del primer prototip, 
làmines DIN-A4 per dibuixar el resultat i inventari de materials, instruments i eines a utilitzar 
durant tot el procés, i dels que caldrà proveir-se abans de començar l’activitat. 
- Definició del procediment de construcció i dibuixat de prototips observats dins de la màquina 
de perspectiva prèviament construïda, consistent en un pas a pas acompanyat d’imatges que 
guia els alumnes en tot el procés. 
- El procediment conclou amb la valoració dels resultats obtinguts, tant de la qualitat de les 
maquetes realitzades, com de l’adequació de la seva representació gràfica, bidimensional i 
tridimensional no realista, i amb l’avaluació conjunta de l’activitat per part d’alumnes i docent, a 
partir de la combinació de modalitats, com l’autoavaluació i l’avaluació del professor, fent servir 
rúbriques dissenyades a tal efecte, també disponibles per l’alumnat. 
 
En definitiva, aquesta activitat permet treballar a l’alumnat la representació normalitzada 
(dièdrica i en perspectiva isomètrica) d’objectes en presència permanent de models reals, 
atenuant així la dificultat que sovint es té, en nivells com 1r d’ESO, per fer el salt d’abstracció 
necessari per utilitzar, de manera solvent, aquests tipus de representació. Aquest aspecte, a 
més, es veu reforçat pel paper d’una màquina de perspectiva com a recurs tecnològic, a mode 
d’instrument d’observació i d’amplíssima tradició en l’ensenyament i aprenentatge del dibuix, 
que permet contextualitzar i referenciar visualment la seva producció gràfica, i que no és més 
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que la translació al món real de determinades referències gràfiques que podem trobar a la gran 
majoria de programari específic actual de representació gràfica vectorial, com les retícules, 
que, això sí, tenen un origen molt anterior a l’aparició dels ordinadors, de, com a mínim, cinc-
cents anys. 
  
C. EXPLICACIÓ DE LES COMPETÈNCIES TREBALLADES   

En aquesta activitat es treballen les següents competències bàsiques establertes al proppassat 
currículum d’educació secundària obligatòria publicat per la Generalitat de Catalunya (D 
143/2007): 

1. Comunicativa lingüística i audiovisual:  a través de l’aprenentatge i ús de vocabulari tècnic 
relacionat amb els sistemes de representació gràfica dièdric i axonomètric, així com amb la 
representació i interpretació de dibuixos de caire tècnic d’objectes senzills. 
 
2. Artística i cultural:  a través de l’establiment de relació entre els sistemes de representació 
gràfica, les formes dels objectes i els codis cromàtics bàsics de la teoria del color. 

3. Matemàtica:  realitzant exercicis de proporcionalitat relacionats amb les escales de dibuix 
d’acord amb les dimensions dels objectes,  reforçant el coneixement i les característiques de 
les formes i volums geomètrics elementals i seguint els codis i normes de representació 
d’objectes en el dibuix tècnic. 

4. Aprendre a aprendre:  desenvolupant i millorant destreses en l’ús dels instruments de dibuix 
i eines, per tal de representar i construir objectes senzills amb materials coneguts i de 
proximitat, establint tècniques o estratègies per garantir el rigor, l’ordre i la pulcritud en els 
processos de la seva representació, així com en la construcció del seu model, coneixent i 
respectant els hàbits de bon ús i les normes de seguretat i salut corresponents. 

5. Autonomia i iniciativa personal:  per tal d’aplicar els coneixements de dibuix a l’hora de  
construir objectes i aparells, així com els corresponents al seu prototipatge, dins d’un procés 
tecnològic, ja sigui com a tasca individual o com integrant d’un equip de treball.   

6. Coneixement i interacció amb el món físic:  utilitzant els instruments de mesura i 
l’acotament per la representació d’objectes reals en entorns bidimensionals, així com el seu 
trasllat a determinats materials per realitzar-ne un model, entenent les característiques 
bàsiques d’aquests i les eines adients per a la seva transformació i manipulació, procurant fer-
ne un ús òptim dels mateixos i destriant i emmagatzemant adequadament els residus generats. 

7. Social i ciutadana:  a través del treball en equip, focalitzant l’actitud a la cerca de decisions 
consensuades a objectius comuns, com en el cas de la construcció de maquetes, fomentant 
així el treball cooperatiu, autocrític, dialogant i tolerant, tant a nivell individual com a integrant 
d’una organització grupal o d’un equip.  
 
Com a síntesi de l’anteriorment exposat i en relació a la nova normativa curricular de l’ESO (D 
187/2015) prevista pel curs 2015-2016, aquesta activitat treballa les següents competències 
bàsiques de l’àmbit cientificotecnològic relacionades en l’esmentat document: 

- Competència 9. Dissenyar i construir objectes tec nològics senzills que resolguin un 
problema i avaluar-ne la idoneïtat del resultat: formant part d’un equip de treball, a través de 
la construcció de maquetes a partir de retallables facilitats per la seva posterior representació 
tècnica, bidimensional i tridimensional, individualment i en làmines de dibuix, utilitzant una 
màquina de perspectiva a mode d’escenari d’observació, que a més inclou conceptes clau 
d’aquest tipus de representacions. La construcció de prototips implica un pas essencial en el 
procés de disseny d’objectes, a més de posar en pràctica i perfeccionar la planificació de 
tasques i l’ús d’eines, tot respectant les normes de seguretat i salut bàsiques corresponents, 
per, finalment, avaluar-ne el resultat, des del punt de vista de la precisió i la pulcritud 
constructiva. Quant a la representació tècnica, es treballa la representació bidimensional 
dièdrica a nivell bàsic, amb ús d’escales normatives i l’acotament bàsic que, a més, té la seva 
correspondència amb la generació de perspectives isomètriques o representació tridimensional 
no realista àmpliament utilitzada en qualsevol procés de disseny d’objectes tecnològics que, 



Disseny i construcció d’una màquina de perspectiva com a recurs per  
la millora de la docència del dibuix a la matèria d e Tecnologies de 1r d’ESO  132 

juntament amb la representació bidimensional normativa, també és avaluada des del punt de 
vista d’adequació gràfica al model real. 

- Competència 11. Adoptar mesures amb criteris cien tífics que evitin o minimitzin els 
impactes mediambientals derivats de la intervenció humana:  a través de l’ús responsable 
de materials per la construcció de maquetes, així com destriant i emmagatzemant  
adequadament els residus generats. 

D. TEMPORITZACIÓ  

L’activitat està prevista per ser realitzada en equips de 2 persones, segons l’indicat al dossier 
de l’activitat adreçat als alumnes, distribuïda en un temps total de 3h, corresponent a 3 
sessions a l’Aula estàndard, segons el detall següent: 
 

TASCA  TEMPS 

Organització grupal 5 min 

Entrega i lectura de l’enunciat, d’objectius de l’activitat, de la seva 
avaluació i repartiment de tasques 

10 min 

Construcció de volums (concloure a casa si no s’acaba a l’aula) (passos 
1, 2 i 3) 

40 min 

Endreçar aula i emmagatzematge de models 5 min 

Muntatge de la màquina de perspectiva (pas 4) 5 min 

Situació de prototips dins la màquina de perspectiva i dibuix de les 
seves vistes dièdriques bàsiques (pas 4. Tasca individual) 

45 min 

Encàrrec d’activitats: 
- individual: concloure tasca iniciada a l’aula si no s’ha fet i dibuix de 
vistes dièdriques dels models a una altra escala 

  5 min 

Endreçar aula i emmagatzematge de models i màquina de perspectiva 5 min 

Muntatge de la màquina de perspectiva (pas 5) 5 min 

Situació de prototips dins la màquina de perspectiva i dibuix d’isometries 
(pas 5. Tasca individual) 

40 min 

Entrega de la tasca (maquetes i làmines), autoavaluació (equip i 
individual) i avaluació de l’activitat per part del docent (pas 6) 

10 min 

Endreçar aula i emmagatzematge de models i màquina de perspectiva 5 min 

 

E. OBJECTIUS D’APRENENTATGE I CRITERIS D’AVALUACIÓ  

OBJECTIUS D’APRENENTATGE  CRITERIS D’AVALUACIÓ (INDICADORS)  

A. Projectar i construir objectes i sistemes 
tècnics senzills tot aplicant, amb autonomia i 
creativitat, el procés tecnològic: seleccionar i 
elaborar la documentació pertinent, dissenyar i 
construir objectes o sistemes que resolguin el 
problema plantejat i avaluar la seva idoneïtat. 

i1. Construir les maquetes dels volums 
assignats i realitzar l’assemblatge amb la 
resta de components dels dissenys 
proposats, cercant la qualitat en els acabats 
i unions i la idoneïtat del resultat definitiu, 
respecte dels condicionants inicials donats. 
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B. Expressar i comunicar idees i solucions 
tècniques, raonant la seva viabilitat, i utilitzant 
recursos gràfics, terminologia i simbología 
adients. 

i2. Dibuixar a diferents escales, en funció 
de les mides donades i en làmines DIN-A4 
facilitades, les vistes dièdriques bàsiques 
normatives dels  prototips construïts, 
anomenant-les i  utilitzant correctament els 
instruments de dibuix, el valor de línia i 
l’acotament, així com completant el caixetí 
normatiu de les làmines. 
 
i3. Dibuixar en làmines DIN-A4 facilitades, 
les perspetives isomètriques dels prototips 
construïts, combinant el dibuix a mà alçada 
i els instruments de dibuix, aplicant 
correctament del valor de línia i completant 
el caixetí normatiu de les làmines. 

C. Treballar de forma autònoma, responsable i 
creativa en la presa de decisions, en l'execució 
de tasques i en la recerca de solucions, tot 
mostrant una actitud proactiva, dialogant i 
autocrítica, així com de respecte en el treball 
en equip. Aplicar sempre la normalització i les 
mesures de seguretat. 

i4. Participar activament en totes les 
tasques individuals i d’equip o col·lectives 
previstes a l’activitat, adequant-se al 
contingut i lliurament del resultat de la 
mateixa, així com intervenir de manera 
respectuosa i argumentada en totes les 
decisions d’equip i assumir amb 
responsabilitat les funcions assignades, a 
més de realitzar l’avaluació de l’activitat. 
 
i5. Utilitzar de manera adequada les eines, 
instruments i recursos disponibles, 
compartint-los i respectant les normes de 
bon ús, d’ordre a l’aula i de seguretat i salut 
corresponents, així com practicar un ús i 
consum responsable dels materials de 
l’activitat, cercant la seva optimització, 
reutilització, separació de fraccions de 
residus  i, si és possible, el seu reciclatge. 

 
F. CRITERI D’ÈXIT I AVALUACIÓ DE L’ACTIVITAT  

Criteri d’èxit  
 
L’equip d’alumnes construeix, com a mínim, una maqueta de les volumetries proposades, 
malgrat possibles imprecisions en les unions del prototip. 
Cada alumne aconsegueix dibuixar, correctament i amb instruments de dibuix, la planta, l’alçat i 
el perfil de l’objecte en làmina DIN-A4 facilitada pel docent, amb l’ajuda de la màquina de 
perspectiva, tot completant la informació del caixetí normalitzat, definint l’escala, anomenant les 
vistes i incloent acotament bàsic, de tal manera que cada vista ocupa la posició que li 
correspon per normativa i el resultat gràfic permet identificar el model de referència, malgrat el 
traçat d’alguns perímetres sigui millorable.  
Addicionalment, cada alumne aconsegueix realitzar una perspectiva isomètrica del model, en 
làmina DIN-A4 facilitada pel docent, malgrat el traçat de formes corves a mà alçada sigui 
millorable. 
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Avaluació 
   
L’avaluació de l’activitat es realitza a partir de l’especificat al següent quadre: 
   

ACTIVITAT  PONDERACIÓ 

Activitat d’equip - Professor 40% 

Autoavaluació - Equip d’alumnes 10% 

Activitat Individual - Professor 40% 

Autoavaluació - Alumne 10% 

  
Un cop comunicat als alumnes el procés i ponderació de l’avaluació de l’activitat, aquesta està 
previst que es realitzi a partir de dues rúbriques que permetin la seva valoració objectiva, amb 
la possibilitat d’incloure una valoració qualitativa en forma de comentari raonat (veure apartat: 
Rúbriques d’Avaluació). Les rúbriques previstes són: 
- Rúbrica d’avaluació de maquetes: a utilitzar tant per l’avaluació del professor com en la 
autoavaluació dels equips.  
- Rúbrica d’avaluació de vistes dièdriques i isomet ries:  a utilitzar tant per l’avaluació del 
professor com en la autoavaluació de l’alumne. 
 
G. ATENCIÓ A LA DIVERSITAT 

L’atenció a la diversitat es tracta en aquesta activitat partint de la utilització d’una màquina de 
perspectiva com a instrument per dibuixar les vistes dièdriques bàsiques de prototips realitzats 
pels alumnes, a mode d’escenari d’observació. A aquest respecte, aquest objecte disposa tant 
d’indicacions de conceptes clau per aclarir el vocabulari bàsic relacionat, com de plans 
reticulats de projecció caracteritzats pel seu cromatisme basat en el sistema RGB (vermell-
verd-blau), que té la seva correspondència en les làmines DIN-A4 a utilitzar durant el procés, i 
que faciliten el posicionament i visualització de vistes per part de l’alumne, associant-les a cada 
un dels colors. Addicionalment, les retícules d’aquests plans, i la seva correspondència a les 
làmines, representen una ajuda clau per calcular fàcilment l’escala a la que es troba 
representat el dibuix realitzat. De la mateixa manera, aquests recursos visuals són els utilitzats 
per facilitar el dibuix de perspectives isomètriques dels prototips en làmines DIN-A4 facilitades 
a tal efecte. 
 
Pel que fa als prototips a realitzar pels alumnes, aquests es faciliten a través de diferents 
retallables (un d’inclòs en aquesta guia i els altres a escollir pel docent, segons el nivell de 
dificultat que es desitgi, al recurs web: http://www.korthalsaltes.com/), muntables a través del 
pas a pas inclòs en el material facilitat a l’alumnat, de tal manera que els alumnes, com a 
mínim, siguin capaços de construir i representar tècnicament un d’ells. 
 
Aquests aspectes, a més, es veuen reflectits i es modulen amb l’avaluació i les rúbriques 
corresponents, i a partir del criteri d’èxit de l’activitat, segons allò detallat a l’apartat anterior. 
 
H. SOLUCIONARI D’ACTIVITATS  

 

A continuació es mostren les vistes dièdriques bàsiques, a escales 1:5 i 1:10, i la perspectiva 
isomètrica, a escala 1:5, del primer model proposat, corresponent a la maqueta d’un aplic de 
paret. La solució incorpora també acotament bàsic i valor de línia. 
 
Pel que fa al prototip, el seu aspecte es pot observar a l’apartat “A. MATERIAL PER 
L’ALUMNAT” d’aquesta activitat. 
 
Les solucions corresponents als altres models no s’inclouen en aquest solucionari, ja que 
dependrà de l’elecció que en faci el professor, en funció del seu nivell de dificultat, d’entre els 
que es troben al recurs web esmentat a l’apartat anterior. 
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I. RÚBRIQUES D’AVALUACIÓ  
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ANNEX 8. Glossari. 
 
Acotament: en dibuix tècnic, sistema normalitzat de definició numèrica de les dimensions d’un 
objecte, o escenari, incorporat a la representació bidimensional d’aquest. Especialment en 
l’àmbit industrial, aquestes dimensions s’expressen en mm.  
 
Alçat: en dibuix tècnic, vista bidimensional corresponent a la projecció vertical d’un objecte o 
escenari. 
 
Bidimensional: pertanyent o relatiu a dues de les tres dimensions, amplada, llargada o alçada. 
 
Caixetins: en dibuix tècnic, marges i caràtules normalitzats corresponents als diferents formats 
estandarditzats de paper, on s’hi inclou informació relativa a l’escala dels dibuixos, autor, data, 
tipus de projecció, etc. La norma UNE 1035:1995 recull les característiques i especificacions 
que els caixetins han d’incloure. 
 
Càmera lúcida: especialment utilitzada per dibuixants i retratistes a partir del s. XIX, màquina 
de veure consistent en una barra que inclou, al seu extrem superior, un visor equipat amb un 
conjunt de miralls que permet projectar la imatge d’un objecte o motiu a representar sobre d’un 
suport bidimensional, llenç o làmina, per tal de poder-la dibuixar tot calcant-ne els contorns i  
detalls. 
 
Càmera obscura: màquina de veure, de la que ja es té notícia des del s. XVI, consistent en una 
cambra totalment tancada amb un petit forat en una de les seves parets per on entren raigs de 
llum, procedents d’un focus emissor, que determinen una imatge d’un objecte exterior, recollida 
i invertida a la superfície interior de la paret oposada de la pròpia cambra. 
 
Cartabó: instrument de dibuix, usualment de plàstic, fusta o metall, consistent en un triangle 
rectangle amb dos angles de 30º i 60º, respectivament. 
 
Chroma key: tècnica utilitzada en l’àmbit de la imatge, especialment a la televisió, vídeo i 
cinema, consistent en superposar una imatge en una zona d’una altra, que serveix com a base, 
per tal d’obtenir-ne una de nova i visualment creïble, tot utilitzant com a element discriminatori 
un color determinat, habitualment el blau o el verd. 
 
Coeficients de reducció: factors numèrics aplicats a determinats eixos de perspectives 
axonomètriques d’objectes o escenaris, com ara la perspectiva cavallera o la perspectiva 
militar, amb l’objectiu d’aconseguir resultats gràfics visualment coherents, evitant deformacions 
no desitjades. Els valors més habituals són 1/2, 1/3, 2/3 i 3/4.  
 
Compàs: instrument de dibuix, normalment a base de dos braços metàl·lics units per una 
articulació, utilitzat per traçar formes d’arrel circular i per prendre i traslladar distàncies. 
 
Con visual: abstracció geomètrica, ja enunciada per Euclides el 300 a.C., que estableix que el 
camp de visió humà està definit per un con fictici, el vèrtex del qual coincideix amb la posició de 
l’ull. Es considera que la representació d’un objecte o escenari és fidel al que veuria l’ull humà, 
si les generatrius d’aquest con formen un angle d’entre 30º i 60º, sent aquest últim valor el que 
estableix els punts morts visuals. Més enllà dels límits fisiològics humans, per valors superiors 
als 60º, els objectes i escenaris es mostren excessivament deformats, donant una falsa 
sensació de llunyania, com l’aconseguida amb imatges panoràmiques realitzades a través de 
certs recursos tecnològics, com són els objectius gran angular de les càmeres fotogràfiques, 
que poden arribar fins a angles visuals de 180º. 
  
Croquis: dibuix realitzat a mà alçada, sense utilitzar instruments de dibuix, sovint acotat i que 
pretén mostrar tota la informació geomètrica d’un objecte o escenari, existent o ideat. Els 
croquis es realitzen, normalment, com a pas previ a la realització de plànols tècnics. 
 
D’ampliació: referit a les escales de dibuix, són aquelles relacions constants aplicades entre les 
mides reals d’un objecte o escenari, existent o ideat, i les dimensions de la seva representació 
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gràfica, de tal manera que aquesta última es mostra ampliada respecte de l’objecte o escenari. 
Les escales d’ampliació normalitzades més habituals són: 2:1, 5:1, 10:1, 20:1 i 50:1. 
 
De reducció: referit a les escales de dibuix, són aquelles relacions constants aplicades entre les 
mides reals d’un objecte o escenari, existent o ideat, i les dimensions de la seva representació 
gràfica, de tal manera que aquesta última es mostra reduïda respecte de l’objecte o escenari. 
Les escales de reducció normalitzades més habituals són: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 
1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 1:5000 i 1:10000. 
 
Diàgraf: màquina de dibuixar que serveix per a transportar damunt el paper la representació 
d'un objecte o escenari mitjançant un punt de mira mòbil i un cursor proveït d'un llapis.  
 
Díedre: etimològicament, dues cares, fa referència, en dibuix tècnic, al conjunt de dos plans 
imaginaris, situats a l’espai i perpendiculars entre sí, dels que ens valem per representar 
bidimensionalment, i segons la projecció cilíndrica, qualsevol objecte o escenari. El concepte 
díedre és el fonament del sistema dièdric de representació o de Monge i es pot associar, un 
cop representat desplegat en un suport bidimensional, a la representació en correspondència 
gràfica de la projecció horitzontal i vertical d’un objecte o escenari, és a dir, de la seva planta i 
del seu alçat. 
 
Difícil: apreciació del nivell de dificultat d’una tasca relacionada amb el dibuix tècnic per part 
d’un alumne de 1r d’ESO com a assequible, assolint-la dedicant-hi un esforç considerable. 
 
DIN: acrònim de Deutsches Institut für Normung que dóna nom a multitud de normes de dibuix 
tècnic adoptades com a estàndard, especialment en l’àmbit europeu. Un clar exemple en són 
els formats de paper DIN. 
 
Encaix: en la representació gràfica d’un objecte o escenari, existent o ideat, control de 
proporcions a partir del traçat tènue i ràpid de les formes bàsiques bidimensionals (com el 
quadrat, el rectangle, el triangle o el cercle) o tridimensionals (prismes, cons, piràmides, esferes 
o cilindres) que el contenen i que permeten el dibuix fidel de croquis i esbossos. En el cas de 
representacions tridimensionals, i al voltant de l’encaix, existeixen alguns mètodes de provada 
solvència, com són el del cub, el de la caixa o el de sòlids. 
 
Esbós: dibuix poc elaborat i a base de traços ràpids d’un objecte o escenari, existent o ideat, 
realitzat a mà alçada, sense utilitzar instruments de dibuix, que serveix de primer esborrany per 
a posteriors representacions més elaborades. Els esbossos s’utilitzen normalment per 
expressar les característiques formals bàsiques i l’aspecte general del motiu a representar i, en 
cas que aquest sigui de nova creació, també per posar de manifest les idees clau que 
caracteritzen el seu disseny. 
 
Escaire: instrument de dibuix, usualment de plàstic, fusta o metall, consistent en un triangle 
rectangle amb dos angles de 45º. 
 
Escales: en dibuix tècnic, relació constant aplicada entre les mides reals d’un objecte o 
escenari, existent o ideat, i les dimensions de la seva representació gràfica. En l’àmbit tècnic 
les escales estan estandarditzades i especificades a la norma UNE-1-026-83. 
 
Estereògraf: màquina de dibuixar consistent en un díedre amb un suport articulat que inclou 
una barra a mode de guia, un extrem de la qual disposa d’un llapis o estilògraf. L’estereògraf 
serveix per obtenir les representacions bidimensionals desitjades d’un objecte si aquest es 
situa entre la guia i el pla vertical del díedre, tot resseguint el seu perímetre movent la guia i 
quedant així traçades, en l’esmentat pla i de manera automàtica, a través del llapis o estilògraf. 
 
Fàcil: apreciació del nivell de dificultat d’una tasca relacionada amb el dibuix tècnic per part 
d’un alumne de 1r d’ESO com a assequible, assolint-la sense esforçar-s’hi gaire. 
 
Geometria de l’espai: branca de les matemàtiques, i de la seva aplicació gràfica, que estudia 
les mesures i propietats de les figures  voluminoses a l’espai tridimensional. La geometria de 
l’espai inclou la geometria descriptiva i la geometria projectiva.  
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Geometria descriptiva: inclosa dins la geometria de l’espai, conjunt de tècniques i procediments 
geomètrics que permeten representar l’espai tridimensional sobre d’una superfície 
bidimensional, amb l’objectiu de poder resoldre problemes espacials en dues dimensions, com 
ara la mesura de distàncies i de superfícies. El sistema dièdric és el model geomètric més 
important d’aquest tipus de geometria. 
 
Geometria plana: branca de les matemàtiques, i de la seva aplicació gràfica, que tracta tots 
aquells procediments, tècniques i característiques d’elements bidimensionals, és a dir, 
d’aquelles formes els punts de les quals estan continguts en un pla. 
 
Geometria projectiva: inclosa dins la geometria de l’espai, és la branca de les matemàtiques, i 
de las seva aplicació gràfica, que estudia les propietats de les figures geomètriques a l’espai, 
deixant en un segon pla l’obtenció i estudi de les seves mesures. La geometria projectiva 
constitueix també la base teòrica de la geometria descriptiva i el sistema cònic, n’és el model 
geomètric més destacable. 
 
Infografia: tècnica de creació d’imatges i de representació gràfica mitjançant la utilització de 
l’ordinador i, en especial, a través de programari de modelatge tridimensional d’objectes i 
escenaris, estàtics o dinàmics, que permeten obtenir resultats de qualitat fotorealista. La 
infografia té un gran ventall d’aplicacions, en àmbits tant variats com l’arquitectura, l’enginyeria, 
el cinema, la televisió o el disseny de videojocs, entre d’altres. 
 
Isometria: en dibuix tècnic, perspectiva isomètrica. 
 
Làmines: fulls de paper utilitzats per a tot tipus de dibuixos tècnics en els àmbits de 
l’arquitectura i l’enginyeria, les mides dels quals venen definits pels formats normalitzats 
recollits a la norma UNE 1-026-2:1983, que deriva de la norma DIN 476 que els dóna nom: 
DIN-A4, DIN-A3, DIN-A2, DIN-A1 i DIN-A0. 
 
Línia de l’horitzó: al sistema cònic, línia horitzontal coincident amb l’alçada dels ulls de 
l’observador, que uneix el punt de vista i els punts de fuga, en absència de fuga vertical. 
 
Llanterna màgica: màquina de veure, de la que es té notícia des del s. XVII, derivada de la 
càmera obscura, consistent en una llàntia d’oli dins d’una caixa o cambra tancada com a font 
de llum que, un cop intercalada una imatge dibuixada sobre d’un suport transparent, com ara 
un vidre, permetia projectar a l’exterior l’esmentada imatge augmentada. La llanterna màgica és 
el precedent històric del projector de diapositives i va ser utilitzat, durant els segles XVII i XVIII, 
per determinades ordres religioses per exercir control moral sobre la població. 
 
Matte painting: tècnica sorgida a inicis de s.XX al voltant del món del cinema consistent en 
dibuixar nous elements a sobre d’un vidre que, intercalat entre l’entorn real i la càmera 
cinematogràfica, permet l’enregistrament d’escenaris i paisatges modificats sense la necessitat 
de construir-los físicament. El matte painting és una aplicació directa dels principis de la 
perspectiva cònica per tal d’aconseguir escenaris visualment coherents i la seva pràctica 
s’allargà durant bona part del proppassat s.XX, fins a l’aparició de la infografia i de la tècnica 
del chroma key, de la que n’és el precedent. 
 
Metrologia: ciència i tècnica dedicada a la definició de patrons de mesura, a la determinació 
dels fenòmens físics que els fonamenten i, especialment en dibuix tècnic, centrada en el 
mesurament de superfícies i longituds. 
 
Modelatge directe: aprenentatge d’un alumne produït per imitació, especialment, de les 
tècniques, procediments i usos de recursos materials mostrats pel docent a través d’exemples 
pràctics sobre una temàtica concreta, en aquest cas, el dibuix tècnic. 
 
Molt difícil: apreciació del nivell de dificultat d’una tasca relacionada amb el dibuix tècnic per 
part d’un alumne de 1r d’ESO com a inassequible, tot i dedicar-hi tot el seu esforç. 
 
Natural: referit a les escales de dibuix, és aquella relació constant aplicades entre les mides 
reals d’un objecte o escenari, existent o ideat, i les dimensions de la seva representació gràfica, 
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de tal manera que aquesta última manté les mateixes dimensions de l’objecte o escenari. 
L’escala natural s’indica amb l’expressió 1:1. 
 
Normalització: conjunt de normes nacionals i internacionals (UNE, DIN, ISO, ASCII, etc.) que 
defineixen els elements que integren el dibuix tècnic i la representació gràfica, especialment a 
l’àmbit industrial, i que tenen com a objectiu la seva codificació i estandardització per tal de 
facilitar la comprensió i intercanvi d’informació gràfica de caire tècnic. La normalització abarca, 
entre d’altres, els formats de làmines, els caixetins, els valors de línies, les vistes dièdriques per 
descriure objectes i la seva posició, tipus de talls i seccions, acotament o la definició de 
toleràncies i acabats superficials. 
 
Ortogonal: perpendicular, que forma un angle de 90º. 
 
Pantògraf: màquina de dibuixar, a base d’un conjunt de barres articulades, que s’utilitza per a 

copiar un plànol, mapa o dibuix, ampliant o reduint-ne l’escala.  
 
Perfil: en dibuix tècnic, vista bidimensional corresponent a la projecció vertical d’un objecte o 
escenari deduïble a partir de la combinació de la seva planta i el seu alçat. 
 
Perspectiva: en dibuix, representació tridimensional d’un objecte o escenari sobre d’un suport 
bidimensional. 
 
Perspectiva cavallera: representació tridimensional de tipus axonomètric, basada en la 
projecció cilíndrica, organitzada a partir de tres eixos o vectors (X,Y,Z) units per un punt o 
origen, que, formant tres angles de 135º, 135º i 90º, defineixen els tres plans de representació. 
El resultat gràfic obtingut, construït per paral·lelisme, deriva de traçar l’alçat de l’objecte a 
representar al pla vertical, definit pels dos vectors ortogonals (X,Z), i les seves mides de 
profunditat minorades (Y) per un coeficient de reducció prèviament establert. 
 
Perspectiva cònica: representació tridimensional realista d’objectes o escenaris, existents o 
ideats, basada en el sistema cònic. La perspectiva cònica és la que emula de manera més fidel 
la percepció visual humana i es classifica en tres tipus genèrics, segons el nombre de punts de 
fuga que contingui: frontal, central o d’un punt de fuga, obliqua o de dos (o més) punts de fuga i 
amb fuga vertical o de tres punts de fuga.  
 
Perspectiva isomètrica: representació tridimensional de tipus axonomètric, basada en la 
projecció cilíndrica, organitzada a partir de tres eixos o vectors (X,Y,Z) units per un punt o 
origen, que, formant tres angles iguals de 120º, defineixen els tres plans de representació. El 
resultat gràfic obtingut, construït per paral·lelisme, deriva de traçar la planta (X,Y), l’alçat (X,Z) i 
el perfil (Y,Z) de l’objecte a representar als plans corresponents, sense la necessitat d’aplicar 
coeficients de reducció . 
 
Perspectiva lineal: encunyat al s.XV per Filippo Brunelleschi, nom amb el que durant el 
Renaixement es designà el que avui coneixem com a perspectiva cònica. 
 
Perspectiva militar: representació tridimensional de tipus axonomètric, basada en la projecció 
cilíndrica, organitzada a partir de tres eixos o vectors (X,Y,Z) units per un punt o origen, que, 
formant tres angles de 90º, 135º i 135º, defineixen els tres plans de representació. El resultat 
gràfic obtingut, construït per paral·lelisme, deriva de traçar la planta de l’objecte a representar 
al pla horitzontal, definit pels dos vectors ortogonals (X,Y), i les seves mides d’alçada (Z) 
minorades per un coeficient de reducció prèviament establert. 
 
Perspectògraf: màquina de dibuixar a base dues barres verticals, que permet traslladar les 
mides d’un motiu observat i dibuixar-lo a escala a sobre d’un llenç o pla, obtenint-ne així una 
representació realista del mateix. 
 
Piràmide visual: al sistema cònic, abstracció geomètrica, ja enunciada durant el s.XV i derivada 
de la simplificació del con visual, que estableix que la representació realista tridimensional d’un 
objecte o escenari observat, a plasmar sobre d’un suport bidimensional, és el resultat de la 
intersecció d’una piràmide fictícia o piràmide visual amb un pla, també fictici, anomenat pla del 
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quadre. El vèrtex d’aquesta piràmide coincideix amb la posició de l’ull de l’observador i la base 
amb el perímetre del motiu a representar, que queda unida amb el vèrtex a través dels raigs 
visuals, a mode d’arestes.  
 
Pla del quadre: al sistema cònic, pla fictici, normalment situat entre l’observador i l’objecte o 
escenari observat, que conté la representació tridimensional del motiu, fruit de la unió dels 
punts resultants de la seva intersecció amb les arestes de la piràmide visual. La forma així 
projectada al pla del quadre és, directament, la perspectiva cònica a plasmar sobre d’un suport 
bidimensional, com ara una làmina. 
 
Plànol tècnic: representació gràfica sobre suport de paper resultant d’aplicar la normalització en 
l’àmbit del dibuix tècnic i realitzada amb l’objectiu de construir objectes o escenaris i, 
posteriorment, comprovar-ne la seva adequació a allò previst al projecte tècnic. 
 
Planta: en dibuix tècnic, vista bidimensional corresponent a la projecció horitzontal d’un objecte 
o escenari. 
 
Projecció: abstracció geomètrica pròpia dels sistemes de representació bidimensional i 
tridimensional consistent en deduir les descripcions gràfiques d’objectes o escenaris, existents 
o ideats, a partir del traçat fictici de raigs visuals que traslladen els perímetres d’aquests a 
plans, també ficticis (com els del díedre, tríede o el pla del quadre), que reben la seva 
representació, per ser, finalment, traslladada a un suport físic bidimensional.  
 
Projecció cònica: projecció característica del sistema cònic que pressuposa un punt o focus, 
coincident amb la posició de l’ull de l’observador, com a origen dels raigs visuals que 
ressegueixen els perímetres d’un objecte o escenari, ja sigui existent o ideat. 
 
Projecció cilíndrica: també anomenada paral·lela, projecció que pressuposa els raigs visuals 
com a un conjunt de rectes projectants a l’espai i paral·leles entre sí que es disposen de 
manera perpendicular o obliqua a les cares d’un objecte o escenari observat, ja sigui existent o 
ideat. Si els raigs són del primer tipus, es parla de projecció cilíndrica ortogonal i és la 
característica del sistema dièdric i de la perspectiva isomètrica, entre d’altres, mentre que si 
corresponen al segon tipus, es parla de projecció cilíndrica obliqua, caracteritzant perspectives 
com la cavallera o la militar. 
 
Proporció: en l’estudi de formes d’objectes o escenaris, existents o ideats, relació existent entre 
les dimensions de les parts amb el tot, i entre les d’aquest amb les de les parts. Al llarg de la 
Història de la Humanitat, l’estudi de proporcions ha donat lloc a certs models, especialment 
vinculats a les matemàtiques i sovint derivats de l’observació de la natura, que han tingut una 
amplíssima aplicació en moltes de les produccions humanes amb l’objectiu d’assolir la bondat 
formal. Les més destacades són la proporció estàtica o geomètrica, la proporció harmònica i la 
proporció àuria o divina proporció. 
 
Punt de fuga: al sistema cònic, punts ficticis cap als que convergeixen les direccions de 
paral·lelisme d’un objecte o escenari, existent o ideat, i responsables d’emular la percepció de 
profunditat anàloga a la de la visió humana. De manera genèrica, els punts de fuga estan 
continguts a la línia de l’horitzó, excepte que el motiu tridimensional observat sigui esvelt, fet 
que implicarà l’aparició de l’anomenat tercer punt de fuga o fuga vertical, contingut en una línia 
perpendicular a la de l’horitzó.  
 
Punt de vista: al sistema cònic, punt a l’espai contingut a la línia de l’horitzó i coincident amb la 
posició de l’ull de l’observador. 
 
Raig visual: en els models geomètrics de representació gràfica, cada una de les línies rectes 
fictícies que uneixen l’ull de l’observador amb els punts perimetrals de qualsevol objecte o 
escenari, existent o ideat, que, en intersecar amb els plans ficticis de referència dels esmentats 
models, permeten projectar-ne, i, per tant representar, la seva forma bidimensional o 
tridimensional. 
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Regle: instrument de dibuix, usualment de plàstic, fusta o metall, llarg, dret, de secció 
rectangular i normalment de poc gruix, emprat per traçar línies rectes amb un llapis, estilògraf o 
similar. Si addicionalment inclou una escala lineal en centímetres i mil·límetres, també s’utilitza 
per mesurar i comprovar dimensions.  
 
Retícules de dibuix: màquines de dibuixar, també anomenades de perspectiva, a base de  
plans reticulats, habitualment un de vertical i un d’horitzontal i perpendiculars entre sí, que 
permeten la representació realista i escalada d’objectes i escenaris observats a través d’un 
visor. L’origen d’aquests artilugis es troba a la considerada primera màquina de dibuixar de la 
història, coneguda com a “Vel d’Alberti”, en honor al seu inventor Leon Battista Alberti, qui la 
descrigué per primera vegada durant el s.XV al seu tractat “De pictura”. 
 
Reversibilitat: característica que vincula les dimensions d’un objecte en les seves 
representacions bidimensional i tridimensional, de tal manera que utilitzant les mides de la 
primera es pugui construir la segona i a l’inrevés. La reversibilitat de mides en la representació 
d’un objecte és directa, o gairebé directa, entre les seves vistes dièdriques i les axonometries 
que el representen, mentre que és indirecta entre la seva representació bidimensional i les 
perspectives còniques que en puguin mostrar el seu aspecte, requerint, en aquest cas, del 
desenvolupament d’operacions geomètriques de certa complexitat per a la seva deducció, 
allunyades del seu mesurament directe a través d’instruments de dibuix. 
 
Sistema dièdric: model teòric i conjunt d’elements i procediments geomètrics, establerts al 
s.XVIII per Gaspard Monge, basats en la projecció cilíndrica, com el díedre, el tríedre, les vistes 
ortogonals i les veritables magnituds, entre d’altres, que permeten representar i parametritzar 
les superfícies tridimensionals d’un objecte o escenari, existent o ideat, sobre suport 
bidimensional. El sistema dièdric és el fonament de qualsevol representació bidimensional, 
especialment de caire tècnic, i del qual deriva bona part de la normalització aplicada al dibuix 
tècnic, a més de proporcionar la base gràfica per a la construcció geomètrica d’axonometries, 
com la perspectiva isomètrica, cavallera o militar, entre d’altres, i de perspectives còniques. 
 
Sistema cònic: model teòric i conjunt d’elements i procediments geomètrics, basats en la 
projecció cònica, com els punts de fuga, el punt de vista, la línia de l’horitzó i el pla del quadre, 
entre d’altres, que permeten representar un objecte o escenari, existent o ideat, a través de la 
perspectiva cònica. 
 
Sistema RGB: també anomenat de síntesi additiva o de colors llum, és el model cromàtic 
present a la majoria d’objectes i recursos tecnològics i àmbits d’activitat vinculats a la 
producció, reproducció o enregistrament d’imatges, com ara els projectors, les càmeres 
fotogràfiques i d’enregistrament de vídeo, les pantalles d’ordinador, tots els programaris de 
modelatge tridimensional i de tractament d’imatge i els àmbits com l’enginyeria gràfica, la 
representació arquitectònica, el cinema o la televisió, entre d’altres. És un sistema basat en els 
tres colors primaris R (red o vermell), G (green o verd) i B (blue o blau) que, per la seva addició 
parcial, en diferents proporcions, generen tots els colors i tonalitats habitualment utilitzats, i el 
color blanc, si la seva addició és total. A l’hora de traslladar-ho a un suport com el paper, 
aquest sistema té la seva traducció en el model anomenat de síntesi subtractiva, conegut com 
a CMYK, per les inicials dels colors de les tintes que el defineixen “Cyan” (cian), “Magenta” 
(magenta), “Yellow” (groc) i “Black” (negre), característic dels sistemes habituals d’impressió en 
paper. 
 
Transportador d’angles: instrument de dibuix, normalment de plàstic o metàl·lic, graduat i de 
forma circular o semicircular, utilitzat per mesurar i traçar angles. 
 
Tridimensional: pertanyent o relatiu a les tres dimensions, amplada, alçada i profunditat. 
 
Tríedre: etimològicament, tres cares, fa referència, en dibuix tècnic, al conjunt de tres plans 
imaginaris, situats a l’espai i perpendiculars entre sí, dels que ens valem per representar 
bidimensionalment i tridimensionalment, segons la projecció cilíndrica, qualsevol objecte o 
escenari. El concepte tríedre és una conseqüència del díedre de Monge i es pot associar, un 
cop representat desplegat en un suport bidimensional, a la representació en correspondència 
gràfica de la projecció horitzontal, vertical i de perfil d’un objecte o escenari, és a dir, de la seva 



Disseny i construcció d’una màquina de perspectiva com a recurs per  
la millora de la docència del dibuix a la matèria d e Tecnologies de 1r d’ESO  146 

planta, del seu alçat i del seu perfil. Si el tríedre es representa bidimensionalment sense 
desplegar, seguint també la projecció cilíndrica, i s’hi dibuixa un objecte o escenari, s’obtenen 
axonometries com la perspectiva isomètrica, la perspectiva cavallera o la perspectiva militar, 
entre d’altres. 
 
Veritable magnitud: mesura real d’una distància o superfície d’un objecte o escenari, existent o 
ideat, obtinguda a través dels procediments geomètrics propis del sistema dièdric. 
 
Vistes ortogonals: vistes bidimensionals, amb correspondència gràfica, d’un objecte o escenari, 
existent o ideat, obtingudes a partir d’aplicar-li el sistema dièdric de representació. Les vistes 
ortogonals bàsiques de qualsevol motiu tridimensional són la planta, l’alçat i el perfil, derivades 
de projectar els seus perímetres sobre dels tres plans perpendiculars del tríedre en que hom 
divideix conceptualment l’espai per, finalment, desplegar-los sobre d’un suport bidimensional. 
És per això que aquestes vistes bàsiques també es coneixen com a projecció horitzontal, 
projecció vertical i projecció de perfil. 
 
 
 
 
 

  

 

 

 
 
 


