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L’Escala 
 

Imaginau que voleu dibuixar un tub de cola en el vostre paper. La veritat és que no tendreu cap problema per fer-ho. El 
dibuixareu del mateix tamany que el que té en realitat. 

Però si el que volem dibuixar és la nostra cadira de classe en el paper, aleshores necessitarem fer-la més petita del que és en 
realitat. De la mateixa manera, si volem dibuixar una xinxeta l’haurem de dibuixar més gran del que és en realitat per poder-la 
dibuixar amb precisió 

Per tant ens trobam amb tres casos distints a l’hora de dibuixar una figura en el nostre paper. 

• Dibuixar-la tal i com és en la realitat 

• Dibuixar-la més petita del que és en realitat, és a dir reduir-la 

• Dibuixar-la més gran del que és en realitat, és a dir, ampliar-la 

Però hem de reduir o ampliar de forma proporcional totes les dimensions de la peça. 

 

1.- Definició 
Denominam escala a la relació que existeix entre les mesures del dibuix d’un objecte que feim al nostre paper i les mides que 
té l’objecte real. 

Real Mida
dibuix MidaEscala =  

 

2.- Tipus d’escala 
Tenint en compte tot l’anterior, les escales poden ser de tres tipus: 

Escala Natural  
Quan les dimensions del dibuix són idèntiques a les de l’objecte 
Escala de reducció  
Quan les dimensions del dibuix són més petites que les de l’objecte real 
Escala d’ampliació  
Quan les dimensions del dibuix són més grans que les de l’objecte real 
 

3.- Representació d’escales 

Les escales es representen mitjançant fraccions, en les que el numerador representa les mides del dibuix, i el denominador, les 
de l’objecte real 

 
 

En aquesta escala, el dibuix del nostre paper serà deu vegades més petit que l’objecte real. 

Les escales es troben normalitzades i alguns exemples d’aquestes són:  
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ESCALES NORMALITZADAS 

Escala natural E 1:1 

Escala de 
reducció 

E 1:5     E 1:10     E1:100      
E1:1000 

Escala 
d’ampliació E 2:1     E 5:1     E10:1 

Com pots veure, en l’escala natural només hi ha un exemple. En l’escala de reducció el primer número és l’1, mentre que en 
l’escala d’ampliació l’1 és el número de la dreta. 

Per acabar, pot aplicar la següent norma: per REDUIR he de DIVIDIR, i per AMPLIAR he de MULTIPLICAR 

2.4 Exercicis proposats: 

1. Un objecte fa 12 metres de longitud i el volem dibuixar a 60 mil·límetres de longitud. A quina escala ho hem de fer? 

2. En un dibuix d’una porta a escala 1/50 la línia que representa l’amplada fa 14mm. Quina amplada real té la porta? 

3. Volem dibuixar a escala 1/2,5 una peça rectangular de 500mm de longitud i 300 d’alçada. Quina longitud i quina 
alçada ha de tenir el dibuix? 

4. Un camp de futbol fa 100 metres de longitud de 60 d’amplada. Determina quines mides ha de tenir en un dibuix a 
escala 1/200 

5. En un mapa hi ha indicades dues ciutats que a la realitat estan separades 50 km en línia recta. Si sobre el paper la 
separació, també en línia recta, és de 100 mm, a quina escala ha estat realitzat el mapa? 

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 85mm. Quina longitud real té la peça? 

7. Digues cinc de les escales de reducció normalitzades més habituals. Què vol dir que són normalitzades? 

8. Dibuixa una cara d’un cub que fa 20cm d’aresta (mida real) a E/ 1:5. Utilitza l’escaire i el cartabó. 

9. En un plànol d’una habitació realitzat a escala 1/50 hem amidat amb el regle mil·limetrat l’amplada i la longitud d’una 
habitació i hem obtingut els següents valors:55 i 65 mm respectivament. Quina ha de ser la mida real en m que haurà 
de tenir l’habitació? 

10. Indica la mida real d’aquesta línia si està dibuixada a E/ 1:100  

_________________________ 

11. Omple la taula següent:  

 

ESCALA DIBUIX REAL 

1:50 5 cm  

1:5000 5 cm  

1:200 2 mm  

1:100 30 cm  

5:1 2 cm  

1:1/2 10 cm  

1:10  40 cm 
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1:20  40 cm 

1:500  5 m 

2:1  10 cm 

 8 mm 2 mm 

 4 cm 40 cm 

 

Realitza a escala els següents dibuixos: 

 

 
EJERCICIOS ESCALAS 

1. ¿Cuál es la escala en la que está construido un mapa sabiendo que 80 km en la realidad vienen representados por 2 cm 
en el mapa? (Sol: E 1:4.000.000) 

2. La escala a la que está construido un mapa es 3:700.000 ¿Cuál será la separación real existente entre dos puntos que 
en el mapa distan 12 cm? (Sol: 28 km) 

3. Dos personas se hallan separadas por una distancia de 1500m ¿Cuál sería la distancia a la que habría que dibujarlas en 
un mapa a escala 1:6000? (Sol:25cm) 

4. ¿A qué escala está construido un mapa sabiendo que 900 hm en la realidad vienen representados por 5 cm en el mapa? 
(Sol: E 1:800.000) 

5. ¿A qué escala está dibujado el plano de la fachada de un edificio de 30 metros de altura, si en el dibujo mide 15 cm? 
Si dibujo el plano del mismo edificio a escala 1:100 ¿el dibujo será mayor o menor que el anterior? ¿por qué? (Sol: E 
1:200) 

6. En un plano a escala 1:120 la superficie de un piso es de 75 cm2. ¿Cuántos metros cuadrados tiene el piso en la 
realidad? Si la cocina, que es rectangular, mide (en el plano) 3 cm de ancho y 6 cm de largo. ¿Cuál es su superficie 
real? (Sol: piso:108m2, cocina: 29.52m2) 
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