
ANÀLISI D’OBJECTES



Per què analitzem els objectes?

1. Per a conèixer què és i com és:  les seves formes, les seves mesures… 

2. Per a saber com ha estat construit o fabricat: els materials, les parts, les peces 

que el componen, les seves unions… 

3. Per a entendre bé el seu funcionament, la seva utilitat, els seus punts forts i 

les seves febleses… 

4. Per a valorar-ne el seu cost econòmic (cost de materials, cost de fabricació, 

embalatges, transport…) 

5. Per a ajudar-nos a dissenyar-ne de nous, semblants, millors o diferents. 



Com fem l’anàlisi d’un objecte?

1. Observem i entenem la seva forma 

general 

2. Mesurem les seves dimensions 

3. Identifiquem les seves parts i els 

diversos materials que el componen 

4. Entenem el seu funcionament 

5. Raonem com s’utilitza i per a què 

serveix. 

6. Com va muntat. Quin aspecte estètic 

té. 

7. Valorem possibles riscos d’ús, impacte… 

8. Considerem el seu preu, millores, etc…



CLASSIFICACIÓ INICIAL DE LES FORMES

Quantes dimensions podem mesurar:  
     2?  …o  3?

•BIDIMENSIONALS O PLANES:  Línies, superfícies, formes “planes”, …► Dibuix, pintura, … 

•TRIDIMENSIONALS:  Volums,  masses volumètriques, espais, …  ►Realitat física,  natura,... 
                                                                                                                        ► Escultura, Arquitectura, objectes, 
                                                                                                                            utensilis  i artefactes 
 

És un objecte físic i palpable? 

És una imatge sobre un suport com ara 
paper, tela, …? 

No existeix fora de la pantalla o no és una 
forma física ni palpable?

•REALS:       ►NATURALS : Animals, plantes, roques, núvols, aigua, … 
                        ►ARTIFICIALS:  Objectes fabricats, utensilis per l’home, cases, construccions,  
                                                                                                                           

•REPRESENTADES:   Il.lusió pictòrica, fotografia en paper, impressió gràfica, … 

•ELECTRÒNIQUES  I/O  VIRTUALS:  ►Imatges virtuals naturals:  miratges, aurora boreal, reflexos… 
                                                                            ► Artificials: ,  Il.lusió cinematogràfica, infografia, realitat  
                                                                                                                                                                   virtual… 

Quin és el seu orígen? 

 I la seva funció?

•NATURALS:       ►ORGÀNIQUES :  animals, plantes, éssers vius …                 
                                      ►INORGÀNIQUES : roques, aigua, minerals     
        
              Acostumen a presentar una gran diversitat individual, però repeteixen certs patrons estructurals propis.  

•ARTIFICIALS:    ►CONSTRUCTIVES:  Basades en la utilitat, la funció, la geometria, proporció … 

                                  ►TÈCNIQUES/:  ► Matemàtiques - geomètriques-  tècniques: basades en 
                                       REPRESENTATIVES                       les formes i les unitats de mesura essencials 

                                  ►DECORATIVES /           ► Artístiques-estètiques:  basades en la idea de la  
                                      REPRESENTATIVES:         “bellesa”, en el potencial visual i icònic, en la recerca  
                                                                                      plàstica i estètica. 
  
                                  ►INFORMATIVES /         ►Arbitràries- convencionals:  destinades a la   
                                        REPRESENTATIVES:          comunicació formal de certs continguts . 

•LÍNIES I FORMES ESSENCIALS:  
Rectes, corbes, verticals, horitzontals, 
oblíquües,  … 

• PATRONS BÀSICS de generació dels 
cossos i els fenòmens.  (Lleis naturals) 

•LÍNIES I FORMES REGULARS I 
REGULARITZADES 

• FORMES ARTÍSTIQUES:  
Naturalistes, estilitzades, 
esquemàtiques, abstractes… 

• SIGNES, SENYALS, SÍMBOLS, …

(Configuració) 
 Com es disposen i interactuen les formes 
presents en l’objecte o la imatge?

Altres  formes estructurals
• Estructures integrades, (corbes 

soldades, ramificades, tangents, 
flexades, engranades, arquejades, 
espirals…) 

• Estructures articulades (rectes 
entramades, collades, encaixades, 
soldades, clavades…) 

• Estructures laminars 
• Estructures penjants i tensades… 
• Estructures geodèsiques 
• Estructures pneumàtiques

Com classifiquem les formes d’un objecte?

SUPERPOSICIÓ

CONTACTEDISTANCIAMENT

INTERNAMENT

UNIÓ SOSTRACCIÓ

INTERSECCIÓ COINCIDÈNCIA



Cilindre 

Con 

Esfera

• Cossos de revolució

Formes geomètriques





Formes naturals orgàniques i inorgàniques



Formes artificials, tècniques, decoratives, constructives, …



Les formes i mesures de l’objecte:  representació , croquis acotat, dibuix tècnic…  



Les diverses parts d’un objecte:   l’especejament





Una manera artística de presentar les peces d’un objecte, d’una màquina o 
qualsevol altre tipus de col·lecció d’elements relacionats entre sí:  

 el “KNOLLING”

Knolling:  Es tracta d’exposar de manera molt ordenada una col·lecció 

d’elements relacionats entre sí per alguna característica comuna. 

Els petits elements han de disposar-se en sentit vertical i horitzontal, creant 

angles rectes (de 90 º) entre si. 

El conjunt sencer ha de dibuixar una forma general regular, quadrada, 

rectangular, triangular o d’algun altre polígon.  



Fes el teu Knolling



Analitza un objecte



ANÀLISI GLOBAL (Anàlisi inicial  >  anatòmica  >  materials)

Descripció  
Nom, tipus, utilitat /funció Forma general i parts

ANÀLISI FUNCIONAL I TÈCNICA  

Mides, pes, materials … Com funciona, com està construit, peces Croquis 

ANÀLISI SOCIOCULTURAL I MEDIAMBIENTAL

Riscos personals d’utilització Riscos mediambientals derivats del procés de 
fabricació, d’ús i de retirada. Preu Impacte econòmic



Llegeix aquesta descripció dels principals aspectes 

formals d’un objecte artístic analitzat: 

Es tracta d’un obra tridimensional, de dimensions 

força grosses, que ocupa el terra d’una sala,  en un 

centre d’exhibicions. 

L’obra està realitzada a base d’elements més petits, 

fets de marbre blanc,  situats de manera ordenada, 

un al costal de l’altre.  Cadascun d’aquests elements 

 presenta una forma artificial molt estilitzada, força 

geomètrica, com si fos un con invertit i estrellat,  

recordant les estructures naturals d’algunes herbes 

o altres plantes.  La dimensió aproximada d’aquests 

elements és de 25 cm d’alçada X 10-12 cm de 

diàmetre. 

Tots aquests elements junts  

creen una mena de catifa que cobreix gairebé tot el 

terra de l’estança.  La funció d’aquesta obra és 

clarament estètica. 

Crea aquí una representació de l’aspecte que creguis que ofereix aquesta obra a la realitat. 

Practica la descripció d’objectes
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