Fitxes docents de la matèria «Dibuix tècnic. Geometria
descriptiva» per Ensenyaments Artístics de Grau Mitjà
(Branca Comunicació Gràfica i Audiovisual)
Curs 2019-2020
Joan Miquel Porquer Rigo
jporquer@xtec.cat
http://jmporquer.com

Sobre el material:
Les fitxes docents seleccionades que es presenten a continuació s’emmarquen en l’àmbit de la matèria
Geometria descriptiva del Mòdul Dibuix tècnic, propi del CFGM d’Assistència al Producte Gràfic Imprès
(1)
(APGI) impartit en diferents centres del territori català. Aquest compendi de fitxes s’han aplicat, en el curs
(2)
2019-2020, en el marc de l’Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat del Vallès.
La concepció i redacció d’aquest material parteix de la pròpia experiència i de la recerca bibliogràfica,
però també de la re-interpretació d’activitats originals d’altres docents. El seu objectiu no és altre que
proporcionar al lector o lectora exemples de seqüències d’aprenentatge per aquesta matèria en concret,
però que també són extrapolables a d’altres assignatures semblants.
Les activitats d’aprenentatge descrites es donen impreses a l’alumnat solen introduir-se per una breu
presentació teòrica amb l’ajut de presentacions de diapositives, objectes, material bibliogràfic i, per
descomptat, de demostracions pràctiques. Se’n recomana la lectura atenta i el repàs dels continguts en veu
alta per tal de resoldre dubtes i fer clarificacions. La seva durada oscil·la entre una i tres sessions de dues
hores cadascuna, depenent del nivell i de les característiques del grup d’estudiants i estudiantes amb qui
s’executen. Les imatges, gràfics i làmines (pròpies o alienes) que les acompanyen pretenen contextualitzar i
donar suport a l’activitat.
El context de confinament derivat del CoVID-19 durant el curs 2019-20 provoca que algunes de les
activitats hagin de desenvolupar-se a distància. Per aquest motiu (i tenint en compte també que no tot
l’alumnat disposa d’impressora a casa seva) es desenvolupen tutorials visuals per a la composició
autònoma de suports (reixetes) i la resolució pràctica d’alguns exercicis. Aquest materials es poden trobar al
final d’aquest recull, en un apartat d’annexos.
(1)
(2)

Vegeu: http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/professionals/artistics/Documents/fitxa-resum_CFGM_APGIMP.pdf
Vegeu: http://escoladart.com

Ús dels continguts:
Els continguts textuals de les fitxes docents i les làmines de treball estan sotmesos a una llicència
Reconeixement-NoComercial
4.0
Internacional
de
Creative
Commons
(https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/). Els drets de les imatges i els gràfics són dels seus
respectius autors (consultar en cada cas).
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Activitat:
Dièdric 1. Operacions bàsiques en sistema europeu
Part A:
• Dibuixa, a mà alçada i amb llapis, les vistes (planta, alçat o perfil) que falten en cada una de les
representacions dièdriques en sistema europeu de les dues làmines adjuntes. Recorda com es
dibuixa el sistema mirant el dibuix al peu d’aquesta pàgina i ajuda’t, si cal de les formes
isomètriques de la pàgina següent.
• Identifica el teu exercici en el caixetí que hi ha a la base de les làmines. Inscriu el nom de l’exercici
(Dièdric 1) en la casella superior esquerra i el teu primer cognom i nom (p.e.: Porquer, Joan Miquel)
en la casella inferior esquerra. Utilitza lletra de pal sec, majúscula, amb una caixa (altura) de 8
mm i centrada. Mira, com exemple, la imatge d’aquí sota.

Part B:
• Una vegada corregida la part A, passa totes les vistes a tinta a sobre de paper vegetal ajudant-te
d’eines de precisió. Utilitza retoladors calibrats: un de 0.8 per les arestes vistes i un de 0.4 per les
arestes ocultes (que hauran d’estar en línia discontinua, utilitzant guions de la mateixa
longitud). Ves molt amb compte de que la tinta estigui eixuta abans de passar-hi la mà per sobre!
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Activitat:
Dièdric 2. Lectura d’objectes per vistes
Part A:
• Treballa en horitzontal sobre una làmina de dibuix DIN A4.
• A la part inferior dreta de la làmina inscriu el nom de l’exercici (Dièdric 2), el teu primer cognom i el
teu nom (p.e.: Porquer, Joan Miquel). Utilitza lletra de pal sec, majúscula, amb una caixa (altura)
de 8 mm.
• Dibuixa amb llapis, a mà alçada i a mida real, la planta, l’alçat i el perfil de les figures que se t’han
proporcionat en sistema europeu. No oblidis incorporar, si escau, les línies ocultes necessàries.
• Distribueix la representació homogèniament en tota la superfície de la làmina. Si tens molta
dificultat, pots utilitzar les figures com a plantilles de dibuix.
• Amida amb regla o peu de rei les figures de construcció que se t’han proporcionat.
• Acota, a mà alçada, les mides que siguin necessàries per entendre cada una de les figures. Hauràs
de recordar les normes per acotar de la UF1 – Geometria plana!
Part B:
• Utilitza una o vàries làmines DIN A4, degudament identificades.
• Juga amb les peces de construcció per crear diversos muntatges arquitectònics. Pots afegir més
peces a les quatre que has dibuixat a la Part A.
• Tria diversos d’aquests muntatges i dibuixa’n les vistes (planta, alçat i perfil), a mà alçada, en
sistema europeu. No t’oblidis d’incorporar, si n’hi ha, les línies ocultes.
• Adapta lliurement l’escala de les representacions dels muntatges i distribueix-les
homogèniament en tota la superfície de la làmina o làmines que utilitzis. És important que
mantinguis les proporcions entre les diferents peces dels muntatges. Per exemple: si, en la realitat,
un cub és tan ample com un prisma rectangular, a la representació el cub no pot ser més ample que
el prisma rectangular.
• Una vegada dibuixades, pots acolorir amb llapis de colors i entintar les representacions.
Part C (Opcional):
• Utilitza una o vàries làmines DIN A4, degudament identificades.
• Il·lustra un dels teus muntatges arquitectònics de la Part B en sistema dièdric, tot afegint-hi
detalls que els identifiquin com edificis: finestres, portes, columnes, xemeneies, relleus, textures
gràfiques... Pots utilitzar totes les vistes (planta, alçat, perfil) o només alguna d’elles.
• Atorga al muntatge arquitectònic i a la il·lustració una estètica determinada: egípcia, clàssica,
aràbiga, oriental, japonesa, gòtica, futurista, fantàstica, steampunk, post-apocalíptica...
• Empra els estris de dibuix i pintura més adients per atorgar a la teva il·lustració l’estètica que has
triat: llapis de colors, aquarel·la, guaix... Utilitza un suport paper adient a la tècnica que utilitzis.

UF2 – Anàlisi, estructura i representació de la forma:
Geometria descriptiva. Iniciació.
M03 – Dibuix Tècnic
CFGM – Assistència al Producte Gràfic Imprès
EAD – Escola d’Art i Disseny de Sant Cugat

Joan Miquel Porquer Rigo
jporquer@xtec.cat
http://jmporquer.com

Activitat:
Isomètric 1. Representació de formes bàsiques en isometria
Part A:
• Treballa sobre la làmina adjunta. Dibuixa amb llapis i eines de precisió (esquadra i cartabó).
• Amida les tres peces de fusta que t’han proporcionat i dibuixa’n les vistes isomètriques sobre
dels eixos de la làmina a escala real. Dibuixa les línies ocultes amb línia discontinua.
• A la part inferior dreta de la làmina inscriu el nom de l’exercici (Isomètric 1), el teu primer cognom i el
teu nom (p.e.: Porquer, Joan Miquel). Utilitza lletra de pal sec, majúscula, amb una caixa (altura)
de 8 mm.
Part B:
• Utilitza una o vàries làmines DIN A4, degudament identificades. Dibuixa amb llapis i eines de
precisió.
• Juga amb les peces de construcció per crear diversos muntatges bàsics. Pots afegir més peces
a les tres que has dibuixat a la Part A, però evita emprar aquelles que tinguin radis o
circumferències.
• Tria diversos d’aquests muntatges i dibuixa’ls a escala real en sistema isomètric. Comença
per dibuixar una terna d’eixos de 120ºx120ºx120º com els que hi ha a la làmina adjunta, utilitzant
els angles de l’esquadra (90º i 45º) i el cartabó (30º i 60º).
• Una vegada dibuixats els muntatges, acoloreix-los i entinta’ls amb llapis de colors i retoladors
mil·limetrats.
• A la part inferior dreta de cada làmina inscriu el nom de l’exercici (Isomètric 1), el teu primer cognom
i el teu nom (p.e.: Porquer, Joan Miquel). Utilitza lletra de pal sec, majúscula, amb una caixa
(altura) de 8 mm.

Isometric Cubes
Alexey Grishin (Sephiroth-Art)
https://www.deviantart.com/sephiroth-art/
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Activitat:
Isomètric 2. Representació de formes en isometria a partir de vistes dièdriques
Part A (Opcional):
• Treballa sobre la làmina 1. Acoloreix cada una de les vistes dièdriques (planta, alçat i perfil) en un
color diferent (per exemple: planta de color groc, alçat de color magenta i perfil de color cian).
Part B:
• Treballa sobre la làmina 2. Traspassa, amb llapis i a mà alçada, les vistes dièdriques de la
làmina 1 la reixa isomètrica per tal de construir les diferents figures tridimensionals que descriuen.
Passa d’escala 1:2 a escala 1:1.
• Si escau, guia’t pels colors que has atorgat a cada una de les vistes en la part A de l’exercici.
Intenta encabir totes les figures en una sola fulla, superposant-les i creant profunditat.
• Una vegada traspassades les figures, repassa les seves arestes amb retolador calibrat 0.8. Si hi
tens traça, passa els resultats a paper basik emprant una taula de llum per crear una il·lustració.
• A la part inferior dreta de cada làmina que utilitzis, inscriu el nom de l’exercici (Isomètric 2), el teu
primer cognom i el teu nom (p.e.: Porquer, Joan Miquel). Utilitza lletra de pal sec, majúscula, amb
una caixa (altura) de 8 mm.

Làmina 1
E = 1:2

Làmina 2
E = 1:1
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Activitat:
Paral·leles 1. Representació de formes en perspectives militar i cavallera
Part A:
• Crea la vista aèria d’un laberint en perspectiva militar utilitzant la reixeta de la làmina 1. Recorda
que les unitats de la làmina són iguals a 1 (cm) i que el factor de reducció de l’eix d’altura és ½.
• El laberint haurà de tenir, com a mínim, 3 carrerons sense sortida, elements a dues altures i un
cercle en el pla que té veritable magnitud (superior o planta). Fixa’t en l’exemple d’aquí sota, a
l’esquerra.
• Fes esbossos si cal sobre una fulla en brut, i després dibuixa a mà alçada amb llapis sobre la
reixeta. En acabar, passa el teu laberint a paper vegetal amb retolador calibrat o a il·lustració
digital, tot escanejant. Acoloreix si vols.
• A la part inferior dreta de la làmina inscriu el nom de l’exercici (Paral·leles 1), el teu primer cognom i
el teu nom (p.e.: Porquer, Joan Miquel). Utilitza lletra de pal sec, majúscula, amb una caixa
(altura) de 8 mm.
Part B:
• Crea la vista frontal de la caseta del guardià del laberint en perspectiva cavallera utilitzant la
reixeta de la làmina 2. Recorda que les unitats de la làmina són iguals a 1 (cm) i que el factor de
reducció de l’eix de profunditat és ½.
• La casa del guardià haurà de tenir, com a mínim, 2 plans inclinats i un cercle en el pla que té
veritable magnitud (frontal / alçat o perfil). Fixa’t en l’exemple d’aquí sota, a la dreta.
• En acabar, passa el teu laberint a paper vegetal amb retolador calibrat o a il·lustració digital, tot
escanejant. Acoloreix si vols.
• A la part inferior dreta de la làmina inscriu el nom de l’exercici (Paral·leles 1), el teu primer cognom i
el teu nom (p.e.: Porquer, Joan Miquel). Utilitza lletra de pal sec, majúscula, amb una caixa
(altura) de 8 mm.
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Activitat:
Corbes 1. Representació de corbes axonomètriques
Part A)
Executa una circumferència adaptada a cada una de les cares dels cubs de la làmina adjunta. Segueix el
tutorial del que disposes a l’aula virtual.
• Pel cub A, isomètrica sense reducció, utilitza el mètode d’oval isomètric
• Pel cub B, isomètrica sense reducció, utilitza el mètode de coordenades/abatiment amb el cercle.
• Pel cub C, cavallera sense reducció, utilitza el mètode de coordenades/abatiment.
• Pel cub D, cavallera amb reducció 2/3, utilitza el mètode de coordenades/abatiment.
• Pel cub E, militar amb reducció 1/2, utilitza el mètode de coordenades/abatiment.
• Pel cub F, militar sense reducció, utilitza el mètode de coordenades/abatiment.
Part B)
• Sobre un suport format DIN A4, realitza una il·lustració lliure senzilla en perspectiva isomètrica tot
representant un o més de les següents edificacions verticals: far, xemeneia, torre, campanar,
minaret...
• Pots afegir, també, altres volums addicionals que acompanyin a l’element o elements principals o el
seu entorn. Per exemple: si dibuixes un far, pots afegir-hi el seu context marítim; si dibuixes un
minaret, pots afegir-hi la resta de la mesquita... Pren com exemple els dibuixos d’aquí sota.
• En el teu dibuix hauràs d’utilitzar, al menys, dues circumferències de diàmetres diferents. Intenta que
dites circumferències no estiguin sempre en el mateix pla (frontal, superior, perfil). Utilitza eines de
precisió i dibuix a mà alçada amb llapis i completa amb tinta i/o color. Adapta l’escala al paper.

Isometric Lighthouse
Croocked Studio
@king_muertos

Church Illustrations
Deposit Photos
depositphotos.com
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Activitat:
Ombres 1. Representació d’ombres en isometria
Instruccions:
• Dibuixa les ombres isomètriques en les figures de les 3 làmines adjuntes amb llapis i eines de
precisió (escaire i cartabó). Per fer-ho, segueix el tutorial «Representació d'ombres en axonometria
(Isometria)» que tens a l’Aula Virtual i realitza la resta de figures pel teu compte. Tingues present les
següents característiques abans de posar-te a dibuixar:
A la làmina 1:
Representa tres angles d’ombra diferents per cada un dels tres prismes que tens a la
làmina. Així, un prisma tindrà una ombra de 30º, el segon 45º i el tercer 60º. La font de llum
per les tres figures sempre és a la dreta i, per tant, l’ombra es projecta cap a l’esquerra (ß).
A la làmina 2:
Representa les ombres amb un angle de 45º. L’ombra de les figures de la banda esquerra
es projecta cap a la dreta (à). L’ombra de les figures de la banda dreta es projecta cap a
l’esquerra (ß).
A la làmina 3:
Representa les ombres amb un angle de 45º. L’ombra de la figura de la banda esquerra es
projecta cap a la dreta (à). L’ombra de les figures de la banda dreta es projecta cap a
l’esquerra (ß).
•
•

Empra tons diferents de gris per les ombres pròpies (ombres sobre les cares de les figures) i per
les ombres projectades (ombres que es projecten sobre el terra o sobre la pròpia figura, l’entorn).
A la part inferior dreta de les làmines, inscriu el nom de l’exercici (Ombres 1), el teu primer cognom i
el teu nom (p.e.: Porquer, Joan Miquel). Utilitza lletra de pal sec, majúscula, amb una caixa
(altura) de 8 mm.

Adaptacions:
• Si no disposes d’impressora, pots generar una reixeta isomètrica i construir les figures tu
mateix/a. Segueix el tutorial «Construcció de reixeta isomètrica» que tens a l’Aula Virtual.
• Alternativament, pots generar una reixeta vectorial i treballar les ombres amb Adobe Illustrator
o un altre programari digital (per exemple, Rhinoceros).

Isometric Shadows
Jordan Scales (jdan)
https://github.com/jdan
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Làmina 3

Annexos
1.
2.
3.
4.

Creació d’una reixeta isomètrica amb escaire i cartabó
Elaboració de plantilla/retícula per composar perspectives cavalleres i militars
Dibuix de corbes en cubs axonomètrics
Representació d’ombres en axonometria (Isometria)

Creació d’una reixeta isomètrica amb escaire i cartabó

1. Amb l’ajuda de l’escaire i el cartabó, tracem paral·leles
verticals a 10 mm en un full en blanc

2. Posicionem l’angle recte de l’esquadra (90º) sobre una de
les línies verticals. A sota de l’esquadra, col·loquem l’angle
més tancat del cartabó (30º). D’aquesta manera, creem un
angle de 120º, angle d’isometria. Tracem una línia.

3. A continuació, fem una simetria de la línia al costat dret,
per construir un altre angle de 120º. Marquem.

4. Ara disposem d’una terna d’eixos isomètrics.

5. Tracem paral·leles a les línies que hem fet. Les línies
interesecten pels punts on conflueixen les línies verticals
amb la línia oposada (punts marcats a la imatge).

6. A continuació, repetim el procés al costat oposat.

7. Perllonguem les línies a tota la fulla en blanc per
construir la reixeta isomètrica. Les distàncies entre punts
són totes de 10 mm.

8. Ara, podem utilitzar la reixeta per dibuixar-hi directament
a sobre o com a plantilla de calc.

Elaboració de plantilla/retícula per composar perspectives cavalleres i militars

1. Disposem de les eines necessàries per crear una retícula
que ens serveixi igualment per composar en perspectiva
cavallera i en perspectiva militar: esquadra, cartabó, regla,
portamines, goma d’esborrar i full de paper A4.

2. Comencem mesurant, des d’un dels extrems del paper,
la longitud i l’altura, i fem marques per cada centímetre

3. Ara, ens preparem per fer paral·leles. Aprofitarem la
vora del paper (que sabem que és perfectament recta) per
guiar-nos.

4. Col·loquem la vora més llarga de l’escaire enganxada a
la vora del paper i la subjectem amb la mà.

5. Col·loquem, després, el cartabó de la forma en que es
descriu la fotografia.

6. Fent lliscar el cartabó per la vora de l’escaire, anem
traçant línies paral·leles horitzontals que passin per cada
una de les marques que hem fet en el pas 2.

7. Girem el paper 90º i fem el mateix amb les marques
verticals.

8. Quan acabem de traçar les línies verticals i horitzontals,
tenim una retícula de quadres d1x1 cm. Ara, l’hem de convertir en una retícula cavallera/militar.

9. Per començar, situarem la part mes llarga del cartabó a
la banda dreta, en paral·lel a la vora de la fulla. Seguim la
mateixa lògica que el punt 5.

10. Ara, col·loquem l’esquadra com apareix en la imatge.
Traçarem angles de 45º graus, diagonals que passin per
tots els quadres de la retícula.

11. Repetim el procés, tot fent paral·leles.

12. Quan tinguem totes les paral·lels traçadades, ja tenim
composada la nostra retícula cavallera/militar.

13. Podem repassar les vores exteriors de la retícula per
establir l’àrea de treball amb un retolador negre. També
podem remarcar totes les línies amb un llapis més tou per
veure-les millor.

14. Ara, per fer l’exercici podem treballar sobre la retícula
directament... Però si hem d’esborrar, aquesta sofrirà! Per
tal de no destruir la retícula és possible utilitzar paper vegetal o un acetat transparent i dibuixar-hi a sobre.

15. Fixem el paper vegetal sobre el paper i sobre la taula
amb cinta adhesiva invisible i tracem el dibuix en perspectiva cavallera ajudant-nos d’una regla.

16. La retícula que hem creat ens serveix per treballar tant
perspectiva cavallera com perspectiva militar, ja que ambdues utilitzen el mateix principi d’angles (90º, 135º, 135º)
que hem vist a la presentació de diapositives.

17. Composem les figures seguint els condicionants de la
fitxa i el procés que teniu als vídeos de l’Aula Virtual. Recordeu que aquest tutorial és només un exemple i que heu de
seguir els paràmetres de la fitxa.

18. Resultat sobre paper vegetal.

19. Si no teniu clar el resultat o si voleu comprovar que
tot és correcte, proveu de colorejar els diferents plans del
dibuix.

20. En última instància, podeu treballar també utilitzant un
acetat i un retolador de tinta indeleble... però procureu ser
curosos amb el resultat!

Dibuix de corbes en cubs axonomètrics

Treball sobre la làmina adjunta de la fitxa «Corbes 1. Representació de corbes en axonometria»

0. Descarreguem de la web la fitxa de treball «Corbes 1.
Representació de corbes en axonometria». Treballem amb
la seva part A. Necessitarem: compàs, regla, joc d’esquadra
i cartabó, llapis i goma d’esborrar.

1. Comencem amb el Cub A. La fitxa ens demana «isomètrica sense reducció, utilitza el mètode d’oval isomètric».

2. Prenem el rombe superior i mesurem el punt mig de les
seves arestes (15 mm). Fem una creu que les uneixi.

3. Unim els dos punts mitjos superiors amb l’extrem inferior
del rombe.

4. Unim els dos punts mitjos inferiors amb l’extrem superior
del rombe.

5. Hem aconseguit quatre punts d’intersecció.

6. Col·loquem el punxó del compàs sobre el punt vermell dret i l’obrim fins que toqui amb un dels punts mitjos
propers. A continuació, tracem una corba que l’uneixi amb
l’altre punt mig proper.

7. Repetim el procés a l’inrevés en el punt vermell esquerra.
Fixa’t que les corbes toquen els dos punts mitjos de les
arestes (marcats en blau).

8. Ara col·loca el punxó del compàs en el punt vermell superior i obre’l fins un dels punts mitjos en el costat oposat.
Traça una corba que els uneixi tots dos.

9. Repeteix el procés en el punt vermell inferior per completar l’òval isomètric.

10. Repeteix el procés per les altres dues cares visibles del cub.

11. Seguim amb el Cub B. La fitxa ens demana «isomètrica
sense reducció, utilitza el mètode de coordenades/abatiment amb el cercle».

12. Iniciarem el dibuix en la forma a l’esquerra del cub.
Tracem dues diagonals entre els vèrtex del quadrat.

13. Dibuixem paral·leles que passin pels punts on les diagonals travessen el cercle dibuixat.

14. Extenem les paral·leles horitzontals fins que toquin el costat del cub. Després, les fem seguir per la seva superfície.

15. Tracem una «X» fent línies diagonals a la cara del cub.
A continuació, fem paral·leles verticals que passin pels punts
on les diagonals tallen les primeres línies que hem traçat.

16. Fem paral·leles (horitzontal i vertical) que travessin el
punt on es creuen les dues diagonals.

17. Per crear un «cercle» sobre la cara del cub, hem d’unir
amb corbes tots els punts assenyalats.

18. Tracem a mà alçada (i amb seguretat) corbes que
uneixin els punts.

19. Repetim els traços a la resta de cares del cub, aprofitant els punts que ja tenim.

20. Com abans, hem d’unir amb corbes tots els punts marcats per traçar les el·lipses que ens falten.

21. Unim els punts assenyalats seguint el procés que ja
coneixem.

22. Resultat dels dos processos sobre els cubs A i B.
Observa’n la diferència! Quin és més més vàlid? Quin és
més ràpid d’executar?

23. Seguim amb el cub C, «cavallera sense reducció,
utilitza el mètode de coordenades/abatiment». Així, doncs,
haurem de seguir el mateix procès que amb l’anterior cub!

24. Treballem sobre la cara en veritable magnitud. Tracem
diagonals, una vertical i una horitzonal que intersectin al
centre de la cara..

25. Hem de crear un cercle que passi per tots aquests punts.

26. Amb l’ajuda del compàs, tracem el cercle. Fixa’t que ara
tenim la mateixa composició amb la que hem començat a
treballar amb el Cub B (imatge 11).

27. Localitzem els punts on la circumferència travessa les
diagonals.

28. Tracem paral·leles horitzontals i verticals que travessin
els punts d’intersecció.

29. Perllonguem les línies a les altres cares del cub.

30. Repetim el procés seguit en el Cub B. De nou, haurem
d’unir amb corbes els punts marcats.

31. Unim els punts, tenint en compte que els hi hem de
donar una certa deformació.

32. Repetim el procés en el Cub D, «cavallera amb reducció 2/3, utilitza el mètode de coordenades/abatiment»

33. Seguim amb el Cub E, «militar amb reducció 1/2, utilitza
el mètode de coordenades/abatiment».

34. Treballem sobre la cara en veritable magnitud. Tracem
diagonals, una vertical i una horitzonal que intersectin al
centre de la cara. Hem de crear un cercle que passi per tots
els punts marcats amb l’ajuda del compàs.

35. Una vegada traçat el cercle, fem paral·leles que travessin els punts on toquin amb les diagonals.

36. Repetim el procés que hem après per traçar les línies a
la resta de cares del Cub.

37. Unim els punts, tenint en compte que els hi hem de
donar una certa deformació –especialment a la cara inferior
dreta–.

38. Repetim el procés en el Cub F, «militar sense reducció,
utilitza el mètode de coordenades/abatiment» per acabar la
Part A de l’exercici.

Representació d’ombres en axonometria (Isometria)

Treball sobre les làmines de la fitxa «Ombres 1. Representació d’ombres en isometria»

0. Descarreguem de la web la fitxa de treball «Corbes 1.
Representació d’ombres en isometria» i les làmines adjuntes.
Per treballar necessitarem: joc d’esquadra i cartabó, llapis
(2H i HB) i goma d’esborrar.

1. De la làmina 1, aprendrem el procés per realitzar una
ombra de 30º sobre qualsevol dels tres primes representats.
La fitxa ens indica que la llum ve de la dreta i que, per tant,
l’ombra es projectarà cap a l’esquerra

2. En primer lloc, detectem els tres punts a la part superior
del prisma que projectarien ombra sobre el terra si fossin
il·luminats.

3. Amb el nostre cartabó i el seu angle de 30º, tracem línies
que surtin des d’aquests punts en direcció a on seria el terra.

4. A continuació, detectem els punts al terra que són corresponents (amb una recta vertical) als punts que projecten
ombra. Haurem de detectar si n’hi ha algun d’ocult.

5. Ara, tracem una línia perpendicular a la línia recta entre
dos dels punts corresponents, fins que es creui amb la línia
a 30º (construïm un triangle).

6. Repetim el procés amb les altres parelles de punts. Els
punts que estan marcats al terra són, de fet, el lloc on es
projecta l’ombra dels punts a dalt del prisma.

7. Per unir els punts que hi ha al terra, tracem paral·leles a
les línies que uneixen els punts a la part superior del prisma. Així, unim els punts que hi ha al terra i tracem l’ombra
de les línies de la part superior del prisma.

8. Donem un to gris clar a les superfícies en l’ombra que
estan a la pròpia figura. És el que anomenem ombra pròpia.

9. Donem un to gris fosc a l’ombra projectada. Aquesta
ombra es projecta a l’espai delimitat pels punts i les línies
que hem traçat des del prisma.

10. De la làmina 2, seguim el procés de la tercera figura.
Ens demanen que tingui una ombra a 45º des de l’esquerra.

11 Detectem els punts que projectaran ombra sobre el terra.

12. Tracem línies a 45º que passin per aquests punts en
direcció al terra.

13. Detectem els punts a la base de la figura corresponents
als punts que projecten ombra –també els ocults!

14. Tracem línies perpendiculars que uneixin els punts a la
base de la figura amb les línies a 45º. Aquests punts delimiten
el perfil d’ombra de la figura.

15. Tracem al terra, unint els punts, paral·leles a les línies
que uneixen els punts a la part de dalt de la figura. Els
únics punts que no unim per aquest sistema són els que
delimiten el bisell que té aquesta figura.

16. Per unir aquests punts, tracem una recta simple entre
els mateixos. Aquesta recta és un mirall (simetria) de la que
hi ha al bisell de la figura.

17. Donem un to gris clar a les superfícies en l’ombra que
estan a la pròpia figura (ombra pròpia).

18. Per acabar, donem un to gris fosc a l’ombra projectada.

19. Seguim amb la primera figura de la làmina 3. Se’ns
demana que dibuixem l’ombra a 30º, amb la llum que ve de
la dreta.

20. Aquesta figura és més complexa que les anteriors, ja
que té un orifici (arc) per on travessa la llum. Comencem
per deterctar les línies ocultes i tractem de percebre quins
són els punts que delimiten les parts que projecten ombra.

21. Incorporem els punts de l’arc que també projectaran
ombra i tots els punts corresponents a la base de la figura.

22. Tracem en direcció al terra els angles de 30º des dels
punts que projecten ombra de la figura.

23. Després, trobem les perpendiculars que intersecten
entre els angles i els punts a la base de la figura. El punt
d’intersecció ens delimita l’espai que està a l’ombra.

24. A continuació, fem paral·leles que uneixin els punts al
terra, agafant de base les línies que uneixen els punts en la
part superior de la figura.

25. Aplicant la lògica, descobrim que hem oblidat una línia
d’ombra (línia taronja) i la tracem. Descobrim, també, l’ombra
que l’arc produeix sobre part de la figura (línia verda).

26. Ombregem amb un to clar l’ombra pròpia de la figura...

27. ...i finalitzem la representació donant un to més intens a
les ombres projectades al terra i sobre la figura.

28. De la làmina 3 també aprenem a resoldre la segona figura. L’enunciat ens demana, de nou, un angle de 30º amb
l’ombra projectada cap a la dreta.

29. Com en anteriors ocasions, comencem per detectar els
punts a la part superior de la figura que projectaran ombra.

30. Després, tracem línies amb un angle de 30º graus cap
a la part inferior. Utilitzem el cartabó per trobar la primera i,
després, fem paral·leles que passin per tots els punts.

31. Ara, trobem les parelles dels punts de la part superior a
la base de la figura. Per fer-ho, haurem de dibuixar, primer,
les línies ocultes.

32. Repetim el procés habitual: perpendicular des del punt
de la base fins intersectar amb la línia amb angle 30º per
trobar el punt d’ombra sobre el terra.

33. Tracem paral·leles als punts projectants d’ombra que
uneixin els punts d’ombra al terra (punts taronges).

34. En aquesta figura ens trobem amb que una de les ombres «travessa» la figura (punt verd).

35. En aquests casos, «tallarem» l’ombra, traçant una línia
recta que vagi des del punt on es «travessa» la figura (punt
verd) fins al punt d’origen de l’ombra (punt vermell). Aquí,
apareix representat amb una línia verda.

36. Acolorim amb gris clar l’ombra pròpia de la figura.

37. Enllestim la representació atorgant un to de gris fosc
l’ombra projectada al terra i sobre la figura.

