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-On estem?

- Com ens col·loquem?

- Que es realment important per ser explicat?

- “Filtrar” la informació de les bases: redibuixar

- Les “capes” que considero importants: topografia, arbres, carres, 

rius, volums edificats, vistes...
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- Que es el mes important del meu projecte

- QUE posem?

- PERQUÈ ho posem 

- COM ho posem?

- Puc explicar el meu projecte en una frase? I durant 20 minuts?

- Aplicar la “llista de prohibits”

L’entrega



PROHIBIT! EL QUE S’HA DE FER

- Posar-ho tot - Escollir quina informació es posa
-Plànol d’extret directament d’internet o altres fonts - Redibuixar l’emplaçament. Valorar segons el projecte i el lloc que es 

realment important.
-Plànols de colors (igual que capes d’autocad) - Dibuixar en blanc i negre (un parell de colors extra màxim) i treballar 

amb els valor de línia (gruixos)
- Maquetes realistes tipus “pessebre” - Maquetes “conceptuals” i monocromàtiques”
- 3D mal fets, poc expressius... - Explicar les 3 dimensions amb eines adequades: fotos maqueta, 

perspectives, 3d “calcats”...
-Entregues “de disseny gràfic” (carregades) - Entregues clares i netes; fem plànols, no pòsters.
-Oblidar-se del nord - Posar el nord
-Blocs cad estàndard (amb massa detall) - Blocs senzills i simples 
-Trames (hatch) de  cad mal escalades, “lletjes”... - Trames amb la intensitat i equilibri necessari per al plànol
-Fotos maqueta amb fons “desagraïts” (geranis, - Fotos maqueta amb fons negre

el gat, el sofà, etc).
- Fer “n” fotos i posar-les totes - Escollir quines fotos fas, quins punts de vista son el mes 

interessants pel projecte i posar les millors
-No dibuixar en 3D (rhino) y extreure del mateix - Dibuixar els plànols en 2D “entenent l’espai”

plantes i seccions
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- Que explico a cada escala?

-Comencem a explicar el projecte des de lluny i a mida que ens 

“apropem” anem fent “zooms”

- A cada distància/escala s’expliquen coses diferents

Els zooms
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