
 
1 Objectiu del curs.- 
 
La transmissió de coneixements i informació en els àmbits  de la tècnica i la ciència utilitza 
moltes vegades com a mitjà l’expressió gràfica  
 
El “projecte”, entès com allò que es pensa i es proposa per a construir, ha de representar-se 
salvant el camí de les tres dimensions on es materialitza (l’espai) a les dos dimensions on es 
proposa o s’explica (generalment el plànol visualitzat en paper o en la pantalla del ordinador) 
 
Aquest concepte de “projecte” es lògicament universal i absolutament ampli en el sentit que es 
pot “projectar” des de elements de petites dimensions (una cullera per esser fabricada en sèrie) 
fins entitats de grans dimensions (el pla urbanístic – la futura forma - d’una ciutat).  
Entre mig tindríem tots els projectes d’edificació residencial, industrial, agrària que han d’esser 
necessariament representats de forma gràfica per a fer possible la seva comprensió i 
construcció. 
 
Per a realitzar aquesta representació gràfica s’utilitzen unes tècniques i sistemes normalitzats 
de representació entre els que es troba el sistema de representació dièdrica, sistema 
principal i imprescindible de l’expressió gràfica que es objectiu de la assignatura. 
 
El sistema dièdric de representació, tot i ser el principal, es, en comparació amb la resta de 
sistemes existents (acotat, axonomètric i cònic) el de mes difícil comprensió, no solsament per 
la amplitud de conceptes que aglutina sinó per la absència d’intuitivitat en la representació dels 
elements geomètrics. Es per això que cal estar molt atent al aprenentatge progressiu i cíclic de 
l’assignatura des del seu inici. 
 
Es clar, que l’objectiu de l’assignatura es aprendre a expressar i representar tècnicament les 
formes constructives, en definitiva, elements en l’espai, en el “llenguatge” de la representació o 
expressió gràfica. Diríem per tant, que l’objectiu principal es aprendre a llegir i escriure en 
aquesta nova forma d’expressió. 
 
AQUEST OBJECTIU FONAMENTAL (ser capaç de representar gràficament allò que hom 
imagina) es independent de com es formalitza aquesta representació, el COM, adquireix en el 
nostre àmbit del curs una menor transcendència i,  es pot fer (com en l’escriptura) per mitjans 
mes o menys manuals (tauler de dibuix, escaires, compassos, etc...), o es pot fer mitjançant 
ordinador.  Avui dia, qualsevol oficina tècnica d’enginyeria o arquitectura formalitza aquesta 
expressió gràfica per mitjans informàtics a través d’ordinadors convencionals i programes 
específics 
 
 
 

2 Didàctica.- 

 
En aquest bloc, (Sistemes de Representació Teoria+Practica) es realitzarà l’aprenentatge 
mitjançant classes teòriques exposades generalment de forma manual i gràfica sobre el tauler 
o be mitjançant projecció en pantalla des de l’ordinador. Es tracta d’una adquisició  de 
coneixements des de un procés de transmissió visual, seqüencial i pràctic. 
Les classes teòriques es complementaran per a cada capítol amb classes practiques 
realitzades en grup posteriorment.  
Cal tenir en compte que la assignatura desenvolupa conceptes nous en progressió, de manera 
que la seva comprensió depenen del coneixement clar de conceptes de capítols anteriors. “No 
es pot entendre el capítol 4 sense haver superat els capítols anteriors”. Per això es important 
distribuir adequadament l’esforç personal sobra la assignatura des de el primer dia, tant en la 
comprensió teòrica com en l’exercici pràctic. 
 
 
S’adjunta un temari detallat de cadascuna de les parts en el final d’aquest programa 
 
 



 
3.- Contingut general .- Sistema dièdric de representació 
 
 
 
Capítol 1.-  
Punt, recta i pla (Definicions i tipus) 
 

El punt.- representació 
El pla 
La recta 
 
Exercicis 

 
Capítol 2.-  
Punt, recta i pla (Interseccions, pertinença, paral·lelisme i perpendicularitat) 
 

Introducció 
Pertinença 
Interseccions, perpendicularitats 
Creuaments, paral·lelismes 
Generació i construcció d’un pla 

 
Exercicis 

 
Capítol 3.-  
Moviments 
 

Generalitats 
Canvis de pla de projecció 
Girs 
Abatiments 
 
Exercicis 

 
Capítol 4.-  
Angles i mínimes distàncies 
 

Distància entre dos punts 
Distància de punt a pla 
Distància de punt a recta 
Distància entre rectes paral·leles 
Distància entre plànols paral·lels 
Distància entre recta i plànol paral·lels 
Distància entre dos rectes que es creuen 
 
Angles. Generalitats 
Angle entre dos rectes que es tallen 
Angle entre dos rectes que es creuen 
Angle entre recta i plànol no paral·lels 
Angle d’una recta amb els plànols de projecció 
Angle entre dos plànols no paral·lels 
 
Rectes particulars dels plànols (màxima pendent i màxima inclinació) 
 
Exercicis 
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Material imprescindible que ha de tenir l’alumne per fer un adequat seguiment de 
l’assignatura.- 
 
Tauler de fusta de 50x70cm i 7 a 8 mm de gruix. (contraxapat)  
Paral·lex transparent de 50 cm 
Llapis Portamines 
Mines del tipus 4H i 2H 
Goma tova 
Xinxetes per clavar el paral·lex a la fusta 
Paper convencional (fotocopiadora) en mida DinA3 (29,7x42 cm) 
Compàs 
Escalímetre o regla graduada 
Escaire i cartabó (sense graduar, amb cantells rectes i preferentment de color) 
Cinta adhesiva transparent per fixar el paper a la fusta 
 
 


