
L’escala

Definició

L’escala és una proporció de les mides del territori i les distàncies entre punts de la seva representació en un plànol.

Les escales s’escriuen en forma de fracció (per exemple: 1:500) on el primer número (l’1 de l’exemple) indica la mida
del dibuix i el segon número (el 500 de l’exemple) és el valor a la realitat. Per exemple, l’escala 1:500, significa que 1 cm
del plànol equival a 500 cm (= 5 m) en la realitat.

escala =
mida del dibuix
distància real

=
1

500

Com es resolen els problemes d’escala?

L’escala és una proporció entre 2 mides, per tant es pot resoldre de 2 formes, la que vulguem o entenguem millor. El
resultat final és el mateix.

Primera forma: Com una proporció entre fraccions

EXEMPLE

1. Suposem que tenim el plànol d’un pis a escala 1:200. Quan mesura realment el balcó si la mida sobre
aquest plànol és de 3 cm?

mida del dibuix
distància real

=
1

200
1

200
=

3 cm
x cm

x =
200×3

1
x = 600cm

El balcó mesura realment 600 cm = 6 m.

Segona forma: Com una regla de 3

EXEMPLE

2. Suposem que tenim el plànol d’un pis a escala 1:200. Quan mesura realment el balcó si la mida sobre
aquest plànol és de 3 cm?

1 cm plànol → 200 cm real
3 cm plànol → x cm real

Trobem el valor d’ x multiplicant en creu:

1× x = 3×200
x = 600cm

El balcó mesura realment 600 cm = 6 m.
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HI ha 3 tipus possibles de problemes d’escala

Tipus 1: Calcular la mida real coneixent l’escala i la mida sobre el plànol

Tipus 1

He mirat el plànol de la meva ciutat que està fet a escala 1:35000 i de casa a la feina hi ha 2.4 cm. Quina és
la distància real?
El resolem com a regla de 3:

1 cm plànol → 35000 cm real
2.4 cm plànol → x cm real

Trobem el valor d’ x multiplicant en creu:

1× x = 2.4×35000
x = 84000 cm

De casa a la feina hi ha 84000 cm = 840 m.

Tipus 2: Calcular la distància sobre el plànol coneixent l’escala i la mida real

Tipus 2

La distància entre Barcelona i Ciutadella és de 215 Km. En un mapa a escala 1:1000000, quina distància
separa les dues ciutats?
Primer passem els 215 Km a cm: 215 Km = 215000 m = 21500000 cm
Ara resolem com a regla de 3:

1 cm plànol → 1000000 cm real
x cm plànol → 21500000 cm real

Trobem el valor d’ x multiplicant en creu:

1000000× x = 1×21500000

x =
21500000
1000000

x = 21.5cm

Sobre el mapa, la distància entre Barcelona i Ciutadella és de 21.5 cm.
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Tipus 3: Calcular l’escala tenint la mida sobre el plànol i la mida real

Tipus 3

Un edifici de 3 plantes fa 10.5 m d’alt i al plànol de la casa queda representat per una mida de 2.5 cm. A quina
escala està dibuixat aquest plànol?
Primer posem totes les mides en la mateixa unitat. És més còmode passar-ho tot a cm: 10.5 m = 1050 cm
Ara resolem com a regla de 3:

1 cm plànol → x cm real
2.5 cm plànol → 1050 cm real

Trobem el valor d’ x multiplicant en creu:

2.5× x = 1×1050

x =
1050
2.5

x = 420

El plànol està fet a escala 1:420.

Ara prova-ho tu

Exercici

1. El mapa de carreteres que duc al cotxe està fet a escala 1:1200000 i veig que entre el meu poble y València
hi ha una distància de 35 cm. Quina és la distància real entre el meu poble i València?

Exercici

2. Quants metres fa de llarg una màquina de tren si la seva miniatura feta a escala HO (1:87) mesura 14.8 cm?

Exercici

3. A quina escala està fet el plànol d’un local si els 4 m d’ample estan representats per una distància de 10 cm?
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