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TEMA 5 – LES ESCALES 

 
 

 
1. Què són les escales? 

2. L’escala natural o real (1 : 1) 

3. L’escala de reducció (1 : E) 

4. L’escala d’ampliació (E : 1) 

5. Les escales normalitzades 

6. Alguns aspectes a tenir en compte 

 

 

1- QUÈ SÓN LES ESCALES? 

En els dibuixos podem representar-hi objectes que tenen mides molt diverses. Quan representem una peça o un 
objecte, podem trobar dificultats per a dibuixar-lo a mida real; unes vegades perquè l’objecte és massa gran i no 
cap al paper i d’altres perquè l’objecte és massa petit i el dibuix no ens permet apreciar-ne els detalls. 

En aquests casos cal reduir o ampliar l’objecte en el 
dibuix segons una determinada proporció en totes les 
mides, és el que anomenem dibuix a escala. 

L’escala relaciona la grandària de l’objecte real i el 
que realment dibuixem sobre el paper. 

L’escala sempre es representa amb una relació de dos nombres separats pel signe : o bé el signe / en els què el 
primer mostra la dimensió del dibuix i el segon correspon a la mida real de l’objecte dibuixat. 

 

2- ESCALA REAL O NATURAL (1 : 1) 

 

La fem servir quan les dimensions de l’objecte es troben entre el format de 
paper DIN A3 i DIN A5. D’aquesta manera obtenim una representació a mida 
real. Significa que 1 unitat de longitud del dibuix representa 1 vegada la 
mateixa unitat de la realitat. Aquest tipus d’escala s’anomena natural i les 
mides del dibuix són iguals a les mides reals de l’objecte. 

Per tant: 1 : 1 = D : R 
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3- ESCAL DE RESUCCIÓ ( 1 : E) 

S'utilitza per representar objectes grans i el dibuix que obtenim és de 
menor mida que la peça. Significa que 1 unitat de longitud del dibuix 
representa E vegades la mateixa unitat de la realitat.  

Aquest tipus d’escala s’anomena de reducció i les mides del dibuix són 
més petites que les mides reals de l’objecte. 

Per tant: 1 : E = D : R 

 

4- ESCALA D’AMPLIACIÓ ( E : 1) 

S'empra per a representar objectes petits. El dibuix obtingut és de 
mida més gran que la peça. D’aquesta manera es representen amb 
claredat totes les seves formes i característiques. Significa que E unitats 
de longitud del dibuix representa 1 vegada la mateixa unitat de la 
realitat.  

Aquest tipus d’escala s’anomena d’ampliació i les mides dels dibuixos 
són més grans que les mides reals de l’objecte. 

Per tant: E : 1 = D : R 

5- ESCALES NORMALITZADES 
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6- ALGUNS ASPECTES A TENIR EN COMPTE 

El dibuix industrial SEMPRE es realitza a escala. 

L'elecció de l'escala depèn de les característiques de la peça i del format del suport paper.  

L'ampliació o la reducció d'una peça no afecta MAI les mesures dels angles.  

El dibuix ha de permetre apreciar tots els detalls de la peça.  

En el dibuix s'ha de fer constar l'escala emprada.  

Totes les línies d'una peça han d'estar a la mateixa escala.  

Les cotes del dibuix es referiran sempre a les mides reals de la peça o l'objecte representat.  

  


