
Generalitat de Catalunya
Departament d’Ensenyament
Institut Gallecs

Alguns exercicis d’aquest dossier han estat elaborat pels companys de l’Ins 
Jaume Mimó, altres corresponen a activitats plantejades en el llibre de 
tecnologia. Et proposem que realitzis les diferents activitats proposades, tenint
en compte , les explicacions de l’aula i les informacions que tens al llibre. 
Recorda fer servir sempre les eines de dibuix per a realitzar les diferents 
activitats. 

Dibuix tècnic

1. Traça amb ajuda del joc d’escaires els següents segments:

 un  segment
paral·lel  al
dibuixat  que
passí pel punt
B  i  tingui  una
longitud  de
3,7  cm  .

 un  segment
perpendicula
r  al  dibuixat
que  passí  pel
punt  A  i  tingui
una  longitud
de 48  mm  .

 un  segment
perpendicular
al  dibuixat  que
passí  pel  punt
B  i  tingui  una
longitud  de
63  mm  .

 un  segment
paral·lel  al
dibuixat  que
passí  pel  punt
A  i  tingui  una
longitud  de
10,4  mm  .
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2. Acota (mesura i indica) els tres angles que formen elscostats de l’escaire i del 
cartabó.

 .  

amb ajuda del transportador d’angles dibuixa el següents angles:113º, 23º, 134º, 
85º, 165º,i
69º.

3. Escriu el tipus de perspectiva (cavallera o isomètrica) utilitzat en cada un 
d’aquests 6 dibuixos.

A:

B:

C:

D:
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E:

F:

4. Dibuixa la planta, alçat i perfil de la figura, situant les vistes de manera correcta
 

5. Què és l’escala d’un dibuix? Si volem representar un edifici que fa 60 metres
d’alt i 20 d’ample en un requadre de 30cm X 20 cm, quina escala farem servir? 
És d’ampliació o de reducció?

 

6.

En un plànol a escala 1/20 hi ha representada una peça de la qual no se 
n’indica la longitud real. Mesurant la longitud de la peça sobre el dibuix, resulta 
que fa 95 mm. Quina longitud real té la peça?
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7.Dibuixa i acota una cara d’un cub que fa 20 cm d’aresta (mida real) a escala 1:5. 
Utilitza el joc d’escaires.

Indica la mida real d’aquesta línia si està dibuixada a escala 1:100 :

Tenim un dibuix d’un cotxe. El dibuix fa 15 cm d’ample. Si l’escalaés1:30, com és 
de llarg el cotxe real? Quin tipus d’escala és?
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7. Dibuixa en perspectiva isomètrica la figura representada per les següents 
vistes:
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8. Acota correctament les tres vistes principals de l’objecte següent dibuixat aescala natural 1:1. 
Posanomés les acotacions necessàries(sense repetir-les i sense deixar d’acotar capdimensió).

20.Acota la següent figura. Fixa’t que has d’acotar 5 longituds i 4   angles  .
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9. Reprodueix en una làmina el següent dibuix amb les mides assenyalades utilitzant el joc 
d’escaires i el transportador d’angles.

10.

Reprodueixen una làminael següent dibuix. Per fer-ho, dibuixa un requadre de 8cm de costat, 
fes els arcs de circumferència i finalment esborra elquadrat.

11.Dibuixa,en una làmina amb línies, en perspectiva isomètrica laprimera figura representada per les
vistes de l’exercici 7.

12.Indica a quina vista fan referència cadascuna de les fletxes dibuixades sobre el dibuix en 
perspectiva de la peça (fica a cada fletxa si es tracta de l’alçat, el perfil o la planta)
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13.Indica  la  numeració  d’un  llapis  amb  mina  dura  i  un  amb  mina  mitjana.  Quan  cal 
fer servir l’un o l’altre?

14.Indica  la  numeració  d’un  llapis  amb  mina  dura  i  un  amb  mina  mitjana.  Quan  cal 
fer servir l’un o l’altre?

15.En  un  plànol  a  escala  1/20  hi  ha  representada  una  peça  de  la  qual  no  se 
n’indica la longitud real. Mesurant la longitud de la peça sobre el dibuix, resulta que 
fa 85 mm. Quina longitud real té la peça?
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16.Fes en una làmina aquests dibuixos utilitzant el joc d’escaires

17.Observa com combinant l’escaire i el cartabó es poden traçar tot els angles que són múltiples de 
15º:

18.Ara dibuixa en una làmina i amb el joc d’escairesels següents angles. No utilitzis el transportador 
d’angles!

19. Segueix els passos per mesurar un angle amb un transportador per mesurar els següents 
angles:

20.Ara, construeix  els següents angles: 85º, 123º, 37º, 161º, -100º i-155º.
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20.Fes en una o dues làmines els dibuixos següents. Els quadrats són de 80mm de costat i entre les 
línies concèntriques ha d’haver10mm:

21.

22.Dibuixa en una làmina la següent figura:
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Representa les formes geomètriques següents en la làmina de dibuix, seguint les instruccions que 
s’indiquen en el llibre respecte al traçat de triangles, rectangles  i hexàgons. (Punts 2A, 2B i 2C) 
a 

Un triangle que tingui els costats de 30, 45 i 65 mm. 

b 

Un quadrat de 40 mm de costat. 

c 

Un rectangle de 30 i 60 mm. 

d 

Un hexàgon de 30 mm de costat. 
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Representar aquest tangram amb estris de dibuix (escaire i cartabó), 

en un quadrat de 10 cm x 10 cm.  Recorda que has de mantenir les 

mateixes proporcions i has de fer servir els teus coneixements en el 

dibuix de paral·leles i perpendiculars amb els estris abans comentats.  


