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1.#Objectius#generals#per#a#la#UF

• Desenvolupar-la-capacitat-de-representació de-
les-idees i-de-les-formes#i#objectes#de-l'entorn,-
a-través-de-diferents#sistemes.-

• Utilitzar-el-mètode,-els-materials i-les-
tècniques de-dibuix-com-a-eines-bàsiques-per-
a-l’anàlisi,#la#recerca#i#la#definició#formal#
d’imatges#i-la-comunicació-gràfica-d’idees.



2.#Objectius#específics#per#a#la#UF

• Qüestionar com mirem



2.#Objectius#específics#per#a#la#UF

• Qüestionar#com#mirem dibuixem



2.#Objectius#específics#per#a#la#UF

• Qüestionar#com#mirem dibuixem representem



2.#Objectius#específics#per#a#la#UF

• Qüestionar,com,mirem,dibuixem,representem

• Qüestionar#com representem#els objectes



2.#Objectius#específics#per#a#la#UF

• Qüestionar,com,mirem,dibuixem,representem

• Qüestionar#com representem#els objectes

• Practicar#la,representació#analítica i,
geomètrica#del,que,ens,envolta,,de,la,“realitat”.

• Interpretar formes i,desenvolupar un,estil
d’esbós personal.



3.#Programació

Programació#de#l’UF#distribuïda#en#3#blocs:#

1. Representació.intuïtiva
2. Dibuix.analític.i.sistemes.pictòrics
3. Dibuix.especulatiu

16#sessions
2#hores/setmana +#treball#autònom



3.#Programació:#concreció

Bloc#1:#
Representació,intuïtiva
3"sessions,"2"exercicis

Què"és"un"esbós?"Geometrització"i"encaix"de"
formes."Construcció"de"representacions"a"partir"
del"coneixement"previ"i"intuïtiu.



3.#Programació:#concreció

Bloc#2:#
Dibuix&analític&i&sistemes&pictòrics
10#sessions,#5#exercicis

Sistemes#de#vistes#(planta,#alçat#i#perfil):#
Sistemes#“objectius”#(isometria,#cavallera i#militar):#
Sistemes#“realistes”#(perspectiva#cònica)



3.#Programació:#concreció

Bloc#3:
Dibuix&especulatiu
3"sessions,"1"exercici

Sistemes"d’esbós"i"dibuix"naturalista."Mutació"
creativa"d’objectes"naturals. Treball"de"síntesi."



4.#Metodologia

• Treball(pràctic#i(avaluació continuada.

• Avaluació(formativa,#basada exclusivament
en(exercicis#pràctics#amb(resolucions#
diverses.(

• L’aula#com(a(taller#de#creació#a(partir(
d’encàrrecs#concrets#(i#hàbits#de#treball).



4.#Metodologia

• Activitats)a)partir)fitxes#de#treball,)que)actuen)
com)a)contractes.

• Entregues de)material)físiques i)a)través)de)
l’Aula#Virtual.#

• L’Aula#Virtual#com)a)repositori (de)fitxes,)de)
textos)addicionals...)en)cas)de)que)es)falti)a)
alguna)sessió)



5.#Avaluació

Criteris#específics:#

• Avaluació#continuada.#Es$tenen$especialment$
en$compte: 1)#pro1activitat$en$les$sessions, 2)
Presentació$segons$calendari,$3)#Pulcritud$en$
els$resultats$i$afany$de$professionalitat;$i$4)
Capacitat$de$resolució$efectiva$i$creativa$dels$
problemes$i/o$exercicis$plantejats.$



5.#Avaluació

Ponderació:#

• Bloc#1)#25%%&Bloc#2)#40%%&Bloc#3)#15%

• Els&exercicis&de&la&unitat&resulten&en&un&total&del&
80% de&la&qualificació.&El&20% restant&respon&a&
l'assistència i&a&l’actitud de&l’estudiant&o&
l’estudianta.



6.#Bibliografia#orientativa

• Arnheim,*Rudolf*(2006).*Arte%y%percepción%visual."Madrid:*Alianza

• Benevolo,*Leonardo*(1994).*La%captura%del%infinito.%Barcelona:*
Celeste*Ediciones

• Brehm,*Matthew*(2018).*Dibujo%de%la%perspectiva.%Cómo%verla,%
cómo%aplicarla.*Barcelona:*Promopress

• Cabezas*Gelabert,*Lino*i*Ortega*de*Uhler,*Luis*F.*(1999).*Anàlisi
gràfica i%representació geomètrica.%Barcelona:*Publicacions i*
Edicions de*la*Universitat de*Barcelona
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Barcelona:*Gustavo*Gili



6.#Bibliografia#orientativa

• Galán'Serrano,'Julia,'Muñoz'Torre,'Amelia,'Pesudo,'María'del'
Carmen'i'García'García,'Carlos'(2013).'Cuaderno)de)prácticas)de)
dibujo)para)la)presentación)de)diseños)de)producto.)Castelló:'
Publicacions i'Edicions de'la'Universitat Jaume'I

• Panofsky,'Erwin'(2018).#La)perspectiva)como)forma)simbólica.)
Barcelona:'Tusquets
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7.#Documents oficials de#referència

• GENERALITAT*DE*CATALUNYA.*DEPARTAMENT*

D’ENSENYAMENT*(2012).*Fitxa resum.,Títol de,Tècnic/a,
Superior,d’Arts Plàstiques y,Disseny en,Il·lustració. Disponible*
a*

http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/professionals/artistics/

Documents/fitxaNresum_CFGS_illustracio.pdf

• GENERALITAT*DE*CATALUNYA.*DEPARTAMENT*

D’ENSENYAMENT*(2012).*Mòduls formatius.,Unitats formatives.,
Il·lustració.#Disponible*a*
http://xtec.gencat.cat/web/.content/curriculum/professionals/artistics/

Documents/quadreNILU_moduls_UF.pdf
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1.#Què#és#un#esbós?

• Materialització#simplificada d’una'idea'o'
forma,'d’un'objecte'real'o'fictici,'temptativa o'
definitiva.#

• Interpretació#senzilla de'“la”'realitat.'

• Esbossar'és'pensar#dibuixant#a#mà#alçada!







2.#Representació#/#interpretació

• Representem els%objectes%com#ens#han#
ensenyat#a%fer.ho,%no%com%els%percebem.

• Tota#representació#és%una#interpretació#de%la%
realitat.

• No existeix%cap%representació#infal·lible-ni%
més%correcta que%una%altra.%



Quina&és&més&correcta?



Quina&és&més&correcta?



Quina&és&més&correcta?



Quina&és&més&correcta?



Quina&és&més&correcta?





2.#Representació#/#interpretació

• La$representació$més$correcta és$aquella$que$
ens$permet$entendre,#interpretar#o#sentir#la$
situació#o#objecte#que$es$descriu$en$el$
context en$que$es$requereix.

• Adequació: Un#esbós#per#a#un#engranatge#
potser#no#busca#el#mateix#ni#ha#de#ser#igual#que#
l’esbós#per#una#pintura.



3.#Activitat#1.1

Jugar&a&ser&arquitecte

• Enunciat:#Crear&representacions&
arquitectòniques&lliures&a&partir&de&
l’esbós/croquis,&desenvolupament&i&abstracció&
de&peces&de&fusta.
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1.# Sistema#dièdric

• Determina*diverses vistes*d’un objecte,*anomenades:*
planta,#alçat i#perfil.



2.#Sistema#dièdric i#dibuix industrial

• El$sistema$dièdric s’utilitza amplament en$el$dibuix
industrial per$determinar$clarament les$magnituds d’un
objecte de$forma$clara,$ràpida,$senzilla i$de$forma$
normalitzada.$



2.#Sistema#dièdric i#dibuix industrial

• El$sistema$dièdric industrial$es$pot presentar$en$dues
modalitats normalitzades o$estàndards, europea o$
americana.$

• Ambdues modalitats assumeixen que$l’objecte a$
representar$està contingut dins d’una caixa i$que$es$
projecta sobre$les$seves parets en$forma$de$vistes.$La$
diferència entre$un$i$l’altra radica$en com es#
despleguen les#caixes.



Sistema(americàSistema(europeu



Sistema(americàSistema(europeu



Sistema(americàSistema(europeu
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3.#Sistema#dièdric:#format europeu

• En$el$sistema$europeu l’espai central#és ocupat per$
l’alçat principal#de$l’objecte,$la$vista$més
representativa$o$complexa.$



3.#Sistema#dièdric:#format europeu

• A#partir#de#l’alçat principal#«girem»#el#volum cap a#
dreta,#esquerra,#dalt i#baix per#representar6ne les#vistes.



3.#Sistema#dièdric:#format europeu

• No#és necessari dibuixar les#sis cares#d’una peça:#
habitualment serà suficient amb l’alçat principal,#la#
planta#superior#i#el#perfil#esquerre.



3.#Sistema#dièdric:#format europeu

• En$qualsevol cas,$podrem utilitzar línies discontinues
per$tal$de$representar$els espais «amagats»:$buits,$
forats,$arestes…



3.#Sistema#dièdric:#format europeu

• Com que(es(tracta d’un sistema(normalitzat,(totes(les(
vistes(estaran separades per#la#mateixa distància i(
alineades.(Són interdependents les(unes(de(les(altres.
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1. Què és l’axonometria? 

•  Sistema de representació d’un cos en un pla 
mitjançant les projeccions obtingudes segons tres 
eixos. 

•  Axonometria = Axo (eix) + Metria (mida) 
 

 







2. Per a què serveix l’axonometria? 

•  Oferir una imatge global d’un objecte i d’una realitat 
tangible o ficticia (a diferència del sistema dièdric). 

•  Representar un objecte amb «objectivitat» per poder 
entredre’l i reproduïr-lo. 

•  Veure una figura en un aparent aspecte 
tridimensional. 

 

 



3. Principis de l’axonometria 
 
•  És una representació de la realitat continguda en tres 

eixos mètrics (X, Y i Z) concurrents a l’origen. 
   

 
 
 





3. Principis de l’axonometria 
 
•  Projecció cilíndrica (paral·lela) dels elements de 

l’espai sobre tres plans de projecció que es 
consideren infinits, anomenats triedre trirectangle. 

•  Representació d’un pla de quadre o de referència en 
l’espai – una imatge que traslladem al nostre paper o 
suport bidimensional. 
   

 
 
 





3. Principis de l’axonometria 
 
•  Per tal de compensar distorsions visuals causades 

per la interpretació en el pla d’algunes figures, en 
ocasions haurem d’aplicar coeficients de reducció a 
alguna de les magnituds representades en alguns dels 
eixos.  

•  Els coeficients de reducció es determinen matemàtica 
o mecànicament . 
   

 
 
 





4. Tipus d’axonometries 

Sistema axonomètric 
 Axonometria ortogonal 
   Perspectiva isomètrica 
   Perspectiva dimètrica 
   Perspectiva trimètrica 
 Axonometria oblíqua 
   Perspectiva cavallera / cabinet 
   Perspectiva militar 
   Perspectiva Top-down 

 

 







4.1 Axonometria ortogonal 
 
Isomètrica: 
 
•  Els angles conformats pels tres eixos mètrics són 

iguals (120º) 

•  No s’aplica, a efectes pràctics, cap coeficient de 
reducció.  

 
 





4.1 Axonometria ortogonal 
 
Dimètrica: 
 
•  Dos dels angles conformats pels tres eixos mètrics 

són diferents (per exemple: 115º, 115º i 130º). 

•  Es sol aplicar un coeficient de reducció DIN-5, 
corresponent a 1/2, l’eix X o Y. 

 
Trimètrica: 
 
•  Els tres angles dels tres eixos mètrics són diferents. 

•  Dificultat a l’hora de conformar coeficient de reducció. 
 
 





4.2 Axonometria obliqua 
 
Cavallera: 
 
•  El pla del quadre o referència és paral·lel a l’alçat o el 

perfil. L’alçat i el perfil conformen un angle de 90º i el 
tercer eix sol conformar dos angles de 135º (per tant: 
XZ 135º + ZY 90º + YX 135º) 

•  S’aplica un coeficient de reducció de 1/2 o 2/3 sobre 
el tercer eix. 

•  En països anglosaxons a la perspectiva cavallera 
només se l’anomena així quan no porta reducció. Quan 
se li aplica coeficient se l’anomena Cabinet (“armari”) 
pel seu ús tradicional en el disseny de mobiliari.  

 





4.2 Axonometria obliqua 
 
Militar: 
 
•  El pla del quadre o referència és paral·lel al pla de la 

figura. L’angle entre Y i X és de 90º i Z és vertical. Y o 
X poden estar a 120º o 135º de Z (per tant: XZ 120º + 
ZY 150º+ YX 90º o XZ 135º + ZY 135º+ YX 90º). 

•  S’aplica un coeficient de reducció de 2/3 en el primer 
cas i de 1/2 en el segon sobre el l’eix Z. 





4.2 Axonometria obliqua 
 
Top-down: 
 
•  Els àngles entre XZ i XY és de 90º. L’angle entre YZ és 

de 180º.  

•  Coeficient de reducció “relatiu”. 

•  Generalment utilitzada en mitjans virtuals. 







5. Representar corbes i circumferències 
 
•! Quan una circumferència es representa en un pla que 

no és perpendicular a la línia de visió pren la forma 
d’el!lipse. 



5. Representar corbes i circumferències 
 
•! O el que és el mateix: quan representem una 

circumferència en perspectiva, aquesta pren forma 
d’el!lipse (inscrita dins un rombe).  





6. Pertinença de les diferents tipologies 

•  Cada una de les perspectives axonomètriques i de 
composicions d’angles/ternes té utilitats 
diferenciades, pros i contres. Haurem de trobar la 
més adient pel nostre propòsit. 

•  L’ús de la perspectiva isomètrica, per exemple, pot 
induïr confusions encara que sigui la més senzilla 

















7. Aplicació del sistema axonomètric 

•  Enginyeria, arquitectura, disseny industrial, disseny 
gràfic imprès i interactiu, disseny d’interiors, 
escenografia, il·lustració… 









































































































8. Exercici 
 
Reversibilitat pla/volum, analògic/digital 

•  Recupera els objectes dibuixats en sistema dièdric de 
l’exercici 2.1, i dibuixa’n la seva representació 
axonomètrica en la plantilla adjunta.  

•  Trasllada i «entinta» les vistes isomètriques a un medi 
digital. 
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1. Tipus d’axonometries 

Sistema axonomètric 
 Axonometria ortogonal 
   Perspectiva isomètrica 
   Perspectiva dimètrica 
   Perspectiva trimètrica 
 Axonometria oblíqua 
   Perspectiva cavallera / cabinet 
   Perspectiva militar 
   Perspectiva Top-down 

 

 







2. Axonometries oblíqües 
 
Les perspectives cavallera i militar són sistemes de 
representació on les dimensions dels seus plans 
projectants frontals/verticals (cavallera) o superiors/
horitzontals (militar) estan en veritable magnitud i no 
sofreixen deformació.  

   
 
 
 



3. Origen 
 
Cavallera: sembla rebre el seu nom del disseny de 
fortificacions militars. Un cavalier [fr.] és una elevació de 
terra al darrera d’una muralla que permet observar el 
camp que s'estén al seu voltant. La perspectiva cavallera 
vol representar la visió que es tindria des d’aquest 
monticle. 

No obstant, cal recordar que en àmbits anglosaxons 
s’anomenarà també cabinet [«armari»], pel seu ús estès 
en la representació de mobiliari.  
 
 
 









3. Origen 
 
Militar: sembla prendre el seu nom durant el segle XVI, 
quan era utilitzada pels enginyers militars per a dissenyar 
fortificacions «a vista d’ocell». 
 
 
 





4. Perspectiva cavallera 
 
L’alçada i l’amplada es representen en veritable 
magnitud (90º) 

La profunditat es sol representar amb un coeficient de 
reducció per evitar aparença d’exageració. Els coeficients 
de reducció més habituals són 1/2, 2/3 i 3/4. 

 
 
 





4. Perspectiva cavallera 
 
Cal distingir entre perspectiva cavallera, cavalier i 
cabinet. 

•  Cavallera (Espanya): Perspectiva cavallera, 
amb o sense coeficient de reducció. 

•  Cavalier (EUA): Perspectiva cavallera sense 
coeficient de reducció. 

•  Cabinet (EUA): Perspectiva cavallera amb 
coeficient de reducció 

 
 
 





5. Perspectiva militar 
 
L’amplada i la profunditat es representen en veritable 
magnitud (90º) 

L’alçada es sol representar amb un coeficient de 
reducció per evitar aparença d’exageració. El coeficient 
de reducció més habitual és 1/2. 
 







6. Representar corbes i circumferències 
 
Quan la circumferència o corba es presenta en el pla de 
veritable magnitud, no es deforma.  

Quan es presenta en un dels altres plans, pren forma 
d’el!lipse.  



7. Ús contemporani  
 
Reben un ús recurrent en: 
 

•  Arquitectura 
•  Videojocs clàssics i d’estratègia/magagement 
•  Il·lustració digital 
 

 
 



























Exercici 2.3 
 
L’habitatge racional 
 
•  A partir d’una planta bàsica i en perspectiva militar, 

elabora propostes d’edificis modulars perquè els 
habitin diferents professions (reals o imaginàries). 

•  Trasllada i «entinta» els edificis en un medi digital. 
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1. Què són les ombres?  
 
Espais amb absència de llum generada per un focus 
(sol), que projecta rajos paral·lels i amb un angle o 
inclinació determinada depenent de la seva altura.  



1.1. Tipus d’ombres 
 
•  Ombra pròpia: aquella ombra produïda sobre la cara 

d’un objecte sobre la que no impacten els rajos del sol. 

•  Ombra projectada: aquella ombra projectada per un 
cos geomètric representat sobre el seu entorn, 
directament relacionada amb l’orientació dels rajos del 
sol. Les ombres projectades s’acoloreixen més 
obscures que les pròpies.  



1.2. Requisits d’ombres projectades  
 
Qualsevol part il·luminada d’un objecte projectarà una 
ombra. Una part no il·luminada no n’emetrà. 



1.2. Requisits d’ombres projectades  
 
Una ombra projectada desapareixerà dins d’una altra 
ombra.  



1.2. Requisits d’ombres projectades  
 
El contorn de les ombres projectades es continu 
excepte en aquelles parts on quedi interromput per una 
superfície il·luminada. 



1.2. Requisits d’ombres projectades  

El contorn de les ombres projectades canvia de direcció 
amb cada canvi de la forma de la superfície receptora.  



2. Ombres en axonometria 
 
Les ombres ens permeten representar la magnitud 
d’una forma en l’espai i distingir formes que, per la 
natura de la projecció, són de difícil comprensió. 



2. Ombres en axonometria 
 
Les ombres s’apliquen a totes les projeccions del 
sistema axonomètric (isometria, militar, cavallera...) 
seguint el mateix sistema.  



2. Ombres en axonometria 
 
Les ombres són definides per l’altitud del punt de llum i 
el seu rumb o direcció.  



2.1. Condicions habituals 
 
Els límits de les ombres projectades pels rajos de llum 
són paral!leles a les línies que les projecten. 



2.1. Condicions habituals 
 
R (Rumb): Parteix de la base de les arestes 
A (Altitud): parteix del vèrtex superior de les arestes 



2.1. Condicions habituals 
 
Els punts on es troben R i A defineixen la posició de les 
paral!leles a les línies que projecten 



2.2. Tons de les ombres 

Serà important distingir entre les ombres pròpies i 
projectades a partir de dos o més tons de gris i 
remarcar els extrems del volum i ser consistent amb l’estil 
d’ombrejat.  



3. Exemples d’execució de les ombres 

•  https://www.youtube.com/watch?v=X1tL_I6DBLw&t= 
•  https://www.youtube.com/watch?v=o1WLriEqRg0 
•  https://www.youtube.com/watch?v=eApIaktws8Q 
•  https://www.youtube.com/watch?v=qTy-WRWB04Y&t 
•  https://www.youtube.com/watch?v=TDfYhFEUYUo&t= 
 



3. Exemples d’execució de les ombres 



3. Exemples d’execució de les ombres 



3. Exemples d’execució de les ombres 
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1. Què és la perspectiva cònica? 

•  Sistema de representació que pretén crear la il·lusió 
d’un espai tridimensional sobre una superfície 
bidimensional. 

•  Interpretació gràfica més «propera» a la percepció 
visual humana. 

•  Representació del con de visió humana.  
 

 







2. Per a què serveix la perspectiva cònica? 

•  Oferir una imatge «natural» d’un objecte o escena, no 
de forma «objectiva» (a diferència del sistema dièdric 
i dels sistemes axonomètrics).  

 
•  Veure una figura en un aparent aspecte 

tridimensional. 
 

 





3. Principis de l’axonometria 
 
Profunditat  
 
•  Si un objecte es superposa a un altre, s’entén que el 

primer està més pròxim a l’espectador que el segon.  
 

   
 
 
 



3. Principis de l’axonometria 
 
Profunditat  
 
•  Els objectes són més petits si estan allunyats i més 

grans si estan més propers a la persona espectadora. 
 

   
 
 
 



3. Principis de l’axonometria 
 
Profunditat  
 
•  Els objectes representats són equivalents 

independentment de si estan més aprop o més lluny de 
la persona espectadora.  

 
   

 
 
 



3. Principis de l’axonometria 
 
Línies de convergència, punt de fuga i línia d’horitzó 
 
•  Totes les línies paral·leles d’un dibuix en una direcció 

determinada convergeixen visualment en un punt 
anomenat punt de fuga. 

 
•  El punt (o punts) de fuga és el lloc on convergeixen 

les línies paral·leles d’un dibuix en perspectiva cònica. 
Es situa en una línia horitzontal anomenada línia 
d’horitzó, que es està a l’altura del punt de vista de la 
persona espectadora.  

 
   

 
 
 





3. Principis de l’axonometria 
 
Altura de la vista o dels ulls de l’espectadora 
 
•  La perspectiva cònica serà distinta depenent de quina 

altura tingui el nostre punt de vista, d’on ens situem 
per veure l’escena que volem dibuixar.  

 
   

 
 
 



4. Tipus de perspectives còniques 

Amb un punt de fuga 
Amb dos punts de fuga 
Amb tres punts de fuga 
 
Amb més de tres punts de fuga 
Escorç i Perspectiva curvilínia 

 



4.1 Amb un punt de fuga 
 
Totes les línies principals de la representació són 
paral!leles al punt de vista i convergeixen en un sol 
punt en l’horitzó. 
 
 



4.2 Amb dos punts de fuga 
 
Dos grups de línies paral!leles de la representació 
convergeixen en dos punts diferents de l’horitzó 
 
 

convergeixen en dos punts diferents de l’horitzó



4.3 Amb tres punts de fuga 
 
Tres grups de línies paral!leles de la representació 
convergeixen en tres punts diferents: dos en l’horitzó i 
un tercer a dalt o a baix de la representació (picat o 
contrapicat).  
 



4.4 Amb més de tres punts de fuga 
 
Depenent de la orientació dels objectes representats, 
les línies paral·leles convergeixen en múltiples punts de 
fuga en la línia d’horitzó.  
 



4.5 Escorç 
 
Representació exagerada i alterada de les línies 
convergents per tal de donar una sensació dramàtica.  
 



4.6 Perspectiva curvilínia  
 
Utilització de línies rectes en corba per tal de representar 
una visió en forma de gran angular (o del que veiem per 
cua d’ull).  
 



5. «Amidar» a mà alçada 

Medició a simple vista 
 
Aixecar el dibuix i posar-lo «a la vista» del que estem 
dibuixant.  





5. «Amidar» a mà alçada 

Medició amb llapis 
 
Prendre un llapis i comparar les mesures del que es 
representa, amb el braç en l’aire i amb un ull tancat, 
mantenint sempre la mateixa distancia entre ull i llapis.  
 
Determinar la direcció de les línies del dibuix per 
determinar la línia d’horitzó.  







6. Exemples de còniques 

Les perspectives còniques són les més aplicades a l’hora 
de produïr representacions «naturals» de la realitat: 
des d’aquelles vinculades a la tradició pictòrica fins a la 
il·lustració contemporània analògica o digital.  
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1. Què és el dibuix naturalista? 

•  Tipus de dibuix objectiu/científic que pretén mostrar, 
descriure, concretar i fixar una realitat orgànica 

•  Dibuix que pretén la comunicació clara i concisa d’un 
objecte propi de la natura. 

•  Dibuix amb contingut formatiu per la persona lectora 

•  Dibuix realitzat a partir d’una observació atenta d’un 
element real. 

 

 



1. Què és el dibuix naturalista? 

•  Dibuix amb contingut formatiu per la persona lectora 

•  Dibuix realitzat a partir d’una observació atenta d’un 
element real. 

•  Dibuix que descriu detalladament totes les parts i 
característiques. 

 

 





2. Què descriu el dibuix naturalista? 

•  Elements orgànics (microscòpics, animals, vegetals, 
fungics, simbiòtics...) i les seves descripcions 
anatòmiques 

•  Elements inorgànics (pedres i minerals, astronòmics...) 

•  Biòtops o paisatges 

 

 













































3. Exactitud i acabat en el dibuix naturalista 
 
•  Malgrat que es tracta d’una il·lustració científica i 

objectiva, no ha de ser hiperrealista –però sí exacta i 
proporcionada! 

 
•  Trobar el punt mig entre representació objectiva i la 

subjectivitat de la persona que il·lustra –es tracta 
d’una obra humana.  

 
   

 
 
 



3. Exactitud i acabat en el dibuix naturalista 
 
•  El dibuix es produeix a partir de l’estudi de camp, que 

es complementa amb la fotografia per tal de 
desenvolupar una il·lustració definitiva.  

 
   

 
 
 











4. Tècniques habituals de treball 

•  Supeditades a la capacitat de descriure la realitat 
seleccionada.  

•  Aquarel·la, tinta xinesa, llapis de grafit i de colors, 
guaix, acrílic… Il·lustració digital.  

•  Xilografia, calcografia, litografia, fotogravat… 
 





5. Especular des del dibuix naturalista 
 
•  Especular: meditar o pensar en profunditat sobre 

alguna cosa que no es coneix amb certesa.  

•  A partir de l’observació, anàlisi i descripció gràfica d’un 
objecte de forma naturalista, podem desenvolupar 
variacions creatives que escapin del tecnicisme. 
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