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A vegades, el nostre patrimoni cultural és tan proper que se’ns fa invisible. No perquè estigui amagat, sinó 
perquè tot i passar-hi per davant o saber que forma part de les col·leccions dels nostres museus, no ens hi 
fixem o no el mirem suficientment. El patrimoni, resta adormit. Cal aprendre a despertar-lo! I per això, cal 
aprendre a mirar. Aprofitarem la tècnica de la fotogrametria per fer-ho.

“Podem mirar el món de dues maneres: Una, guiats per un projecte. Una altra, sense cap projecte. Els 
projectes fan la realitat interessant. Sense projecte la nostra visió és passiva. L’avorriment no està tant en 

les coses com en la nostra manera de mirar-les.”
Antonio Marina.

El projecte de la present activitat didàctica és la descoberta del patrimoni a través de la fotogrametria, una 
innovadora tècnica per crear models 3D. Com diu Marina, el projecte encén l’emoció dels participants i 
desvetlla la seva curiositat. A partir de la concreció del repte que suposa, l’atenció sorgeix sense necessitat de 
reclamar-la. L’emoció permet fer una mirada atenta al patrimoni, des de noves perspectives, i despertant la 
creativitat. 

“El cervell rep i emmagatzema els estímuls visuals com a part de la informació més valuosa.”
David Bueno. 

Digitalitzant perfeccionem l’observació i la memòria; resseguint lentament amb els ulls i el mòbil els detalls, 
els anem interioritzant. Fem nostres formes, línies, colors i matisos; altrament alguns d’ells passarien 
desapercebuts. I els conceptes –romà, fàbrica, modernista, llàntia, gòtic, escultura, capitell– es converteixen 
en imatges que faciliten la comprensió del coneixement. La percepció requereix temps i paciència, i la 
fotogrametria, com a tècnica de captació de la tridimensionalitat, ofereix l’atenció, la concentració i la 
calma necessàries per enriquir l’observació. L’emoció, a part de facilitar l’aprenentatge, juga una altra funció 
complementària: el coneixement queda per sempre més associat als records. És quan ens hem fet nostre el 
patrimoni a través la mirada atenta i la creació d’un model 3D i ens hi identifiquem i l’aprehenem, que es 
generen les ganes de compartir els resultats i les descobertes amb els altres. D’aquí parteix l’estímul per fer-
ne difusió a través de les xarxes socials. 

Aquesta activitat vol donar visibilitat al patrimoni perquè pugui ser valorat i preservat. El patrimoni és la 
memòria del passat que tenim present i que ens ajuda a entendre’ns a nosaltres mateixos com a part de 
la col·lectivitat: qui som, d’on venim, on volem anar. És llavors que el patrimoni pot esdevenir un element 
educatiu de primer ordre. Cal aprofitar el reclam que suposa la tècnica de la fotogrametria i les atractives 
possibilitats del 3D. 

Els coneixements i l’actitud entusiasta del dinamitzador/a seran clau perquè l’experiència sigui un èxit. És per 
això que a continuació us expliquem les idees de fons que motiven l’activitat, i seguidament trobareu una 
guia didàctica amb tota la informació pràctica.

DESPERTA EL PATRIMONI!
Aquesta activitat està plantejada per a que es pugui organitzar en els equipaments patrimonials que 
participen a les Jornades Europees de Patrimoni tot i que l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural posarà 
a disposició l’activitat en altres ocasions. S’estableix un relat general, capaç d’engrescar i promoure l’interès 
per apuntar-se a l’activitat en qualsevol context, que promou digitalitzar el patrimoni i convida a compartir 
els elements patrimonials que ja estan disponibles en format 3D. S’ha pensat una estratègia de difusió a les 
xarxes amb el hashtag #despertaelpatrimoni. Així qualsevol persona o centre educatiu podrà consultar allò 
creat anteriorment mitjançant la participació ciutadana. 

L’element identificatiu és el model 3D del Camaleó de bronze procedent de Tàrraco (MNAT). També el trobareu 
als videotutorials i a la imatge gràfica de la guia didàctica, sent el protagonista, narrador i conductor del joc. 
Com a ésser real, té la capacitat de camuflar-se amb el l’entorn i, a més, podríem dir que té una visió en 3D! I 
és que, els seus ulls es mouen individualment donant-li una visió de profunditat i de 360º, estereoscòpica. A 
continuació el relat i motivació de l’activitat:
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ACTIVITAT DIDÀCTICA #DESPERTAELPATRIMONI

Alguns objectes del patrimoni català han despertat! Estan explicant qui són i d’on venen. Fins i tot han co-
mençat a viatjar pel temps i l’espai! Alguns diuen haver vist el Camaleó de Bronze de Tàrraco visitant la Seu 
Vella de Lleida o la Deessa Demèter d’Ullastret explicant per les xarxes socials totes les seves intimitats! A 
més, estan intentant fer despertar a altres objectes i edificis perquè es donin a conèixer com ells. Però... 
el Camaleó ens demana la nostra ajuda! Li està costant despertar tot el patrimoni, són tants anys d’estar 
adormit... Ajuda el camaleó i descobreix les 3D per despertar el patrimoni: Descobreix, Digitalitza i Difon! 
#despertaelpatrimoni
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Pensada en format modular, es pot desenvolupar en tres unitats independents més aprofundides o en una sessió d’una hora i mitja. Cada organitzador pot escollir l’opció més adient en funció de les seves característiques, 
però durant les JEP es recomana fer la versió genèrica, perquè els participants tinguin una visió completa de tot el procés: de la captura a la difusió. Ideada per al públic general, es recomanen grups d’uns 8 participants. 

Pel que fa a la selecció del patrimoni a digitalitzar, cal tenir en compte sempre els criteris de conservació preventiva i no fer una proposta invasiva. Per tant, recomanem als responsables de l’activitat seleccionar prèviament 
diversos elements patrimonials adequats a la proposta. Més endavant trobareu consells per a fer una bona selecció.
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ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT 

De la mà del camaleó, donem a conèixer el repte de despertar el patrimoni. El mòdul s’inicia amb una dinàmica de visualització d’imatges 
d’objectes presentats des d’un sol punt de vista. Tenim certa informació de l’objecte però veiem que és limitada i fins i tot, en alguns casos, 
confusa. En canvi, ens adonem que si disposem d’altres perspectives, o en 3D, tenim una visió molt més completa i per tant un major 
coneixement de la peça. Si podem fer zoom i veure els detalls, ampliem informació. 

A continuació s’explicarà què és un model 3D, què és la fotogrametria i les oportunitats pel patrimoni: restauració, conservació, 
documentació, investigació, difusió, educació i foment de la creativitat, així com els usos dels models 3D.

La fotogrametria és una tècnica de captació d’objectes o espais en 3D a partir de fer fotografies des de tots els punts de vista. Les fotografies 
es capturen de manera que les imatges se superposin entre elles i, posteriorment, es processen totes aquestes imatges mitjançant 
programes especialitzats per obtenir el model 3D. Els últims avenços en la creació de models 3D a partir de la fotogrametria, que permeten 
generar-los amb un telèfon intel·ligent, obren la porta a la participació social i a la programació d’activitats que combinin la tecnologia amb 
l’apreciació i valoració del patrimoni cultural, de forma fàcil i senzilla. Trobareu més detalls en l’apartat corresponent de la guia didàctica.

“No es veu res més que allò que ja hi ha dins de l’ull. S’hi veu bé, tenint els ulls plens d’allò que es mira.”
Eduardo Chillida

Un cop hem presentat en què consisteix la tècnica, és important donar a conèixer els objectes escollits per la sessió de digitalització. 
Els objectes són la memòria palpable del nostre passat. Però un objecte és com una paraula, s’entén o dona més informació quan es 
contextualitza. A vegades per trobar-li el sentit li caldrà una frase i en altres ocasions, un llibre sencer! Amb la voluntat de generar la 
disponibilitat, curiositat i actitud expectant necessàries, el dinamitzador/a haurà de donar més informació del context dels elements 
patrimonials escollits per a la digitalització. Si en son diversos, es pot contextualitzar l’estil artístic o arquitectònic, l’època, etc. Es pot fer 
una explicació simple, però recomanem altres mètodes més atractius: una petita recreació històrica, teatralització o visualització d’imatges 
en realitat augmentada si s’escau i hi ha la disponibilitat. 

Un cop hem conegut el context dels objectes que digitalitzarem i hem omplert els ulls d’allò que mirem, podrem continuar amb el següent 
mòdul. 

Si aquest mòdul es realitza de forma independent, pot tenir una durada d’una hora aproximadament i recomanem un format de xerrada, 
per conscienciar a la comunitat sobre la necessitat i avantatges de la digitalització. Es pot aprofitar i fer-la en el marc d’alguna campanya 
de digitalització professional que s’estigui duent a terme. Posarem a la vostra disposició una presentació per tal de facilitar les explicacions.  

MÒDUL 1
DESCOBREIX 30’

Comencem aproximant-nos als elements patrimonials, recordant 
les normes de conservació específiques. Amb els dispositius i 
les aplicacions a punt, s’explica com realitzar la fotogrametria 
(trobareu els videotutorials a la guia didàctica). 

Primer observarem l’element, els materials que el composen, com 
hi intercedeix la llum, els detalls, estudiarem com moure’ns de 
forma circular o a diferent alçada al voltant de l’objecte, i passarem 
a fer les captures. En aquesta fase d’anàlisi visual de l’objecte és 
fonamental fer un bon recorregut amb la mirada per les superfícies 
de l’objecte i ser conscients dels seus costats i racons, per tal de 
fer posteriorment, les fotografies adequades i que la digitalització 
quedi bé. Serà bo ajudar a guiar la mirada dels participants (a la 
part de la guia didàctica trobareu algun exemple de preguntes que 
podeu fer en aquest exercici visual, perquè els participants es fixin 
bé en tots els detalls del patrimoni que digitalitzaran). 

Amb tot aquest procés, els participants establiran un vincle i 
es faran seu el patrimoni, això és clau per la seva preservació. 
Els elements patrimonials passen de ser conceptes genèrics a 
objectes singulars per a cada participant. 

Si aquest mòdul 2 es vol fer com a activitat independent, es 
recomana explicar a l’inici les idees més rellevants del mòdul 1 
de forma resumida. També pot resultar interessant dur a terme 
la sessió en el marc d’alguna campanya de digitalització, per 
descobrir la tècnica de forma paral·lela al procés professional dels 
experts. Així es poden comparar les tècniques, els processos, els 
resultats...

MÒDUL 2
DIGITALITZA 40’
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Passem pel filtre del cor, les emocions i el joc el model 3D. No demanem que simplement comparteixin a les xarxes socials els models 3D, 
sinó que ho facin posant-hi aquell toc personal que produirà un efecte meravellós perquè serà la seva creació. Cada participant fa seu els 
detalls del patrimoni que la seva mirada creativa pot destacar. Estimar el patrimoni requereix aquesta llibertat: aprehendre’l cadascú a la 
seva manera. A la campanya de comunicació de les JEP2020 trobareu alguns exemples d’aquests 3 jocs o reptes amb els quals proposem 
fer la difusió dels elements digitalitzats (també trobareu exemples concrets a la part de la guia didàctica):

__Camufla el patrimoni! L’element digitalitzat s’amaga en el fons. A xarxes s’estableix el joc de reconèixer i trobar l’element patrimonial 
camuflat. Es poden afegir pistes per enriquir la informació del patrimoni.

__Patrimoni narrat! A partir de les suggeridores imatges que es poden crear col·locant el patrimoni en diferents contextos contemporanis, 
juguem a dotar-lo de nous significats. Amb una narració (fil, post, stories,...), generarem curiositat i empatia entre patrimoni i seguidors. 

__Els secrets del patrimoni! A Sketchfab inserim “anotacions” (text, àudio o imatges) a l’element 3D. Així el patrimoni es dona a conèixer 
en primera persona i explica més informació del seu context com si fossin secrets: ús, simbolisme, les coses que va viure o veure...

Un cop compartit xarxes amb el hashtag #despertaelpatrimoni, haurem resolt el repte i despertat el patrimoni! 
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ESTRUCTURA DE L’ACTIVITAT 

TANCAMENT DE L’ACTIVITAT,
ALTRES PROPOSTES  I AVALUACIÓ

MÒDUL 3
DIFON 20’

El dinamitzador/a clourà l'activitat donant a conèixer que hi ha 
altres maneres d’utilitzar els models digitalitzats: impressió 3D, 
manipulació i transformació dels models 3D... Es pot informar 
que aquesta guia didàctica està disponible a través de la web de 
l’Agència Catalana del Patrimoni. 

Finalment, és important avaluar l’activitat realitzada (més 
informació a l’apartat de la guia didàctica), així com també recollir 
de manera informal les valoracions, suggeriments i comentaris 
dels participants. 
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Diferents punts de vista! Per poder explicar els avantatges del 3D mostrarem les imatges dels objectes des 
d’un sol punt de vista i des d'un punt de vista que doni poca informació, com la part superior del peveter, del 
crani o la frontal del camale (descarregables a l’annex, també es poden ensenyar directament a Sketchfab amb 
l’ordinador, mòbil o tablet, teniu els enllaços a continuació).

Preguntarem als participants: Què creieu que és? De quina època? De quin material? Quins ornaments té? 
Deixem que els participants facin suposicions i imaginin, sense respondre les preguntes fins després, amb la 
visualització 3D. L’objectiu és entendre que amb un sol punt de vista la informació que en podem extreure i 
conèixer, és limitada. Tindrem preparada la visualització dels models 3D (enllaços al costat de les imatges), ja 
sigui a l’ordinador, al mòbil o a una tablet, per explicar que un objecte digitalitzat, pot donar més informació, 
i per tant la fotogrametria té un gran potencial.

Comencem explicant als participants que el camaleó 
de bronze ens planteja un repte, despertar tot el 
patrimoni que resta adormit! Per això, haurem de 
conèixer les 3D: Descobreix, Digitalitza i Difon! Si es 
vol es pot passar el vídeo promocional de l’activitat:

A continuació trobareu les instruccions i consells pràctics per tal de formar-vos i poder desenvolupar l’activitat didàctica de fotogrametria amb facilitat. 

Trobareu 3 icones diferents segons els continguts dels links:          imprescindibles per la formació del dinamitzador/a  necessaris pel desenvolupament de l’activitat       per saber-ne més.

Cliqueu-les per tal de poder accedir al contingut. 
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GUIA DIDÀCTICA I PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT

MÒDUL 1
DESCOBREIX

30’
REQUISITS TÈCNICS: 

Ideal: 

__Ordinador i projector amb les imatges 
preparades (les trobareu a l’annex o les podeu 
obrir amb els links d’Sketchfab).

__En aquest enllaç trobareu una presentació 
sobre fotogrametria i patrimoni per si voleu fer 
aquest mòdul en format xerrada, o per si en voleu 
saber més. 

__Com a mínim 1 mòbil amb l’aplicació 
d’Sketchfab descarregada. 

__Connexió a internet.

__Cal tenir preparats/seleccionats els objectes a 
digitalitzar.

Altres opcions: 

__Si no disposeu d’ordinador i projector podeu 
imprimir les imatges necessàries (les trobareu a 
l’annex) i a l’hora de visualitzar els models 3D ho 
podeu fer des del mòbil o tablet. En aquest cas, 
recomanem que cada participant disposi d’un 
mòbil per fer la visualització més còmodament 
amb l’aplicació d’Sketchfab descarregada.

ENLLAÇ: Video promocional 
#despertaelpatrimoni amb les 3D: Descobreix, 
Digitalitza, Difon!

ENLLAÇ: El Peveter de la Deessa Deméter ENLLAÇ: La del Hippopotamus amphibius

ENLLAÇ: Del Camaleó de Bronze

ENLLAÇ: Presentació

https://codoleducacio.com/
https://sketchfab.com/3d-models/peveter-3588c8dab6bd4b01b60345dc25046a3a
https://sketchfab.com/3d-models/camaleo-62ecccf8d1904d248e164184765873ea
https://sketchfab.com/3d-models/hippopotamus-amphibius-skull-mandible-3072c779f0534782bce51891c9f0d7b0
https://www.youtube.com/watch?v=VGHbkVXWQpM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VGHbkVXWQpM&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=VGHbkVXWQpM&feature=emb_logo
https://sketchfab.com/3d-models/peveter-3588c8dab6bd4b01b60345dc25046a3a
https://sketchfab.com/3d-models/hippopotamus-amphibius-skull-mandible-3072c779f0534782bce51891c9f0d7b0
https://sketchfab.com/3d-models/camaleo-62ecccf8d1904d248e164184765873ea
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mantunano_gencat_cat/EaZT678Zt29IsnbRJ9zat_sBN06NiAylZNzbqKehS26EZQ?e=qvjtgm 
https://gencat-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/mantunano_gencat_cat/EaZT678Zt29IsnbRJ9zat_sBN06NiAylZNzbqKehS26EZQ?e=qvjtgm 
https://sketchfab.com/3d-models/camaleo-62ecccf8d1904d248e164184765873ea
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Què és un model 3D?
Podríem dir que és una maqueta digital de l’objecte. 
En el món del patrimoni aquestes representacions 
tridimensionals poden ser tan petites com una 
arracada romana o tan grans com tot un monestir 
medieval. La millor manera d’aprendre-ho és veient-
ho i jugant-hi. Ho veiem amb el model del Camaleó 
3D.

ENLLAÇ: Model 3D del Camaleó a Sketchfab

El podeu ensenyar a l’ordinador o que cadascú se’l 
miri des del seu mòbil o tablet a Sketchfab.
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Per a què serveix la digitalització en el camp del patrimoni? 
A la web de l’Agència Catalana del Patrimoni, podeu trobar més detalls sobre l’ús de la digitalització i com els models 3D han estat emprats. Incorporem alguns 
enllaços extres per aquelles ments més  curioses o per si les voleu posar d’exemple en les vostres explicacions.

GUIA DIDÀCTICA I PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT

Restauració/conservació: portar un registre 
de l’evolució, estudis d’encaix, patologies, 
reproduccions... Exemples:

ENLLAÇ: Notre Dame ENLLAÇ: Museu d’Arqueologia de Catalunya

ENLLAÇ: Sant Miquel de Cardona

ENLLAÇ: Canon Mulet’s Mausoleum at the Seu de 
Manresa

Documentació/Investigació:Digitalització de col·lec-
cions, planimetries i anàlisi sense haver de tenir con-
tacte físic amb l’objecte... Exemple:

Educació/Difusió: Xarxes socials, creació artística, 
reproduccions 3D per la botiga o per a persones 
amb discapacitat visual, etc. Exemples:

ENLLAÇ: Impressió 3D

ENLLAÇ: Impressió 3D

https://codoleducacio.com/
https://sketchfab.com/3d-models/camaleo-62ecccf8d1904d248e164184765873ea
http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories/el-patrimoni-en-3d
https://serveiseducatius.xtec.cat/solsones/impressio-3d/
https://serveiseducatius.xtec.cat/solsones/impressio-3d/
https://www.youtube.com/watch?time_continue=244&v=mTgSyWS7z5g&feature=emb_logo
https://sketchfab.com/macb3d
https://www.youtube.com/watch?v=WqrErb9P5rY
https://sketchfab.com/3d-models/canon-mulets-mausoleum-feb50ffbb5a940e7ad999ed018df6b52
https://sketchfab.com/3d-models/canon-mulets-mausoleum-feb50ffbb5a940e7ad999ed018df6b52
https://www.youtube.com/watch?time_continue=244&v=mTgSyWS7z5g&feature=emb_logo
https://sketchfab.com/macb3d
https://www.youtube.com/watch?v=WqrErb9P5rY
https://sketchfab.com/3d-models/canon-mulets-mausoleum-feb50ffbb5a940e7ad999ed018df6b52
https://sketchfab.com/3d-models/camaleo-62ecccf8d1904d248e164184765873ea
https://serveiseducatius.xtec.cat/solsones/impressio-3d/
https://serveiseducatius.xtec.cat/solsones/impressio-3d/
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Quines són les tècniques de digitalització?

El mateix camaleó us farà una breu simulació de com es fa el procés de captura de les imatges, la quantitat 
necessària de fotografies per la nostra dinàmica, etc. Així descobrireu com n’és de senzill! 

Podeu dir als participants que entrin amb els seus mòbils o tablets a Sketchfab per veure el camaleó amb 
les anotacions o bé anar-ho comentant vosaltres amb l’ordinador i el projector, o simplement explicant de 
paraula, sense imatges, les idees més importants.

Un cop sabem en què consisteix el 3D i els seus avantatges, donarem a conèixer el context i història dels 
objectes o patrimoni cultural que haurem seleccionat prèviament per aquesta sessió. Recomanem fer una 
tria de varis objectes: portalades, edificis, detalls, quadres..., i que els participants puguin escollir quin volen 
digitalitzar. És important que els organitzadors/es hagueu fet alguna prova prèvia i tingueu algun d’aquests 
objectes patrimonials escollits ja digitalitzats. 

GUIA DIDÀCTICA I PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT

Modelat 3D: Es pot crear un model directament amb un programa de disseny 3D.

Escaneig Làser: s’utilitza un feix de llum làser que impacta contra la superfície de l’objecte i retorna al dispositiu 
la posició. Repetint de forma automatitzada aquesta operació cada pocs mil·límetres es va enregistrant, amb 
molta precisió, la forma tridimensional de l'element escanejat. Processant la informació s’obté el núvol de 
punts que, igual que amb la fotogrametria, permet crear models 3D.

Fotogrametria: Tècnica d'elaboració de models 3D a partir de fotografiar desenes o centenars de vegades 
l’objecte real des de diversos punts de vista. Processant totes les imatges amb un programa especialitzat, 
es busquen els punts coincidents entre imatges i es genera un núvol de punts que reprodueix la forma de 
l’objecte original. S’uneixen aquests punts amb línies i formen una xarxa de triangles, anomenada malla, en la 
superfície de la qual s’hi afegeix el color i la textura que s’ha registrat amb les fotografies.

ENLLAÇ: Modelat 3D

ENLLAÇ: Escaneig Làser
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ENLLAÇ: El Camaleó ens explica la tècnica de la fotogrametria

https://codoleducacio.com/
https://skfb.ly/6UYXz
https://sketchfab.com/3d-models/canon-mulets-mausoleum-feb50ffbb5a940e7ad999ed018df6b52
http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories/el-patrimoni-en-3d
http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories/el-patrimoni-en-3d
http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories/el-patrimoni-en-3d
http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories/el-patrimoni-en-3d
https://www.youtube.com/watch?time_continue=244&v=mTgSyWS7z5g&feature=emb_logo
https://skfb.ly/6UYXz
https://skfb.ly/6UYXz
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GUIA DIDÀCTICA I PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT

MÒDUL 2
DIGITALITZA! 

40’
REQUISITS TÈCNICS: 

Ideal: 

__Cal tenir preparats els objectes a digitalitzar.

__Es recomana que cada participant disposi d’un 
mòbil o tablet amb l’aplicació de digitalització 
descarregada. Es recomana informar-ne al 
moment de les inscripcions a l’activitat, i millor si 
ja porten les aplicacions descarregades.

__Connexió a internet.

__Cal tenir algun dels objectes patrimonials 
escollits ja digitalitzat, perquè en cas que hi hagi 
algun problema tècnic, els participants puguin 
veure el resultat final, i es pugui seguir amb la 
difusió (mòdul 3).

Altres opcions: 

__Disposar d'una tauleta per part de l'organització  
amb l'aplicació descarregada i amb totes les 
funcions activades per tal de mostrar com es fa.

O que cada participant realitzi les fotografies 
amb la càmera del mòbil i l'organització faciliti un 
enllaç a una carpeta online on poder-hi pujar les 
imatges

Quins objectes digitalitzem? Alguns 
consells pràctics!
Els objectes més recomanats a l’hora de realitzar modelats senzills de 3D son 
aquells que siguin mates i amb textures. És a dir, en l’àmbit del patrimoni 
cultural tots aquells que són fets de pedra, fusta, marbre, ceràmica... Per 
contra, els més complexos i que sovint crearan més errors són tots aquells 
que siguin llisos i brillants: vidre, metalls brillants... Els reflexos enganyen 
al programa i compliquen poder trobar punts d’unió entre fotografies. Un 
exemple de màxima complexitat, seria una copa de vidre. 

Per començar us recomanem fer objectes petits i pels quals pugueu circular-hi 
fàcilment al voltant o moure el dispositiu mòbil per tots els racons de l’objecte 
sense complexitat. També recomanem detalls d’elements arquitectònics 
(portes i portalades, columnes, picaportes, fragments de façanes, etc).

[08]

Què necessitem per la captura de les 
fotografies?
El nostre dispositiu smartphone amb l’aplicació pertinent descarregada i un objecte 
patrimonial o espai a digitalitzar i despertar!

Aquí teniu una guia, per ordre de preferència, sobre les diferents aplicacions i les 
seves característiques perquè valoreu quina us pot anar millor en funció del vostre 
dispositiu mòbil i els dels participants de l'activitat. 

iOS: Trnio. Max. 80 fotografies, processat automàtic en 15 minuts aproximadament, 
cost 5’49€. [Descarrega]

Android: Scann3D. Gratuïta.  Durant 3 dies et permet digitalitzar, exportar i compartir 
sense limitacions. Després es pot seguir capturant i visualitzant en el mòbil, però 
per exportar i compartir cal subscriure's mensualment. [Descarrega]

Càmera + ordinador: és més senzill fer servir el mòbil amb una app. En cas de fer-
ho per càmera, és recomanable disposar d’un ordinador potent, preferiblement 
amb targeta gràfica NVDIA. I cal fer servir un programa de processat: Zephyr 3D: 50 
fotografies màxim, gratuït. Meshroom: Software lliure, gratuït. Metashape i Reality 
Capture: Preu especial per entorns educatius.

Altres opcions d’aplicacions:

3D Creator. Només per a Sony. [Descarrega]

Samsung 3D Scanner. Només per a Samsung. [Descarrega]

3D Scanner for ARCore. Ideal per fer espais. Per Android. [Descarrega]

https://codoleducacio.com/
https://apps.apple.com/us/app/trnio/id683053382
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.smartmobilevision.scann3d
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sonymobile.scan3d&hl=ca
https://www.sammobile.com/apk/3d-scanner/samsung-3d-scanner-1-0-45-2/
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lvonasek.arcore3dscanner&hl=ca
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GUIA DIDÀCTICA I PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT

Abans de digitalitzar, recordeu!
Primer observarem detalladament l’element escollit: els materials que el composen, com hi intercedeix la 
llum, els detalls... I estudiarem com moure’ns de forma circular o a diferent alçada al voltant de l’objecte. En 
aquesta fase d’anàlisi visual de l’objecte hem de recórrer amb la mirada, com si fóssim la càmera, totes les 
superfícies de l’objecte i ser conscients dels seus costats i racons amagats. És bo ajudar a guiar la mirada als 
participants fent, per exemple, les següents preguntes: “Veieu aquest picaporta? Sembla pla, però si volem 
que aparegui en 3D ens hem de fixar en els costats laterals, en la part de darrere, en l’interior de l’anella, en 
la part inferior... En els detallats que té a la part superior, etc.”. És fonamental fer aquest exercici visual, per tal 
de fer entendre la importància de fotografiar tots els detalls i volums. Un cop fet, podem començar a fer les 
captures. 

Com digitalitzarem?
En aquest vídeotutorial us explicarem la tècnica de digitalització segons cada aplicació i tipus d’objecte 
patrimonial escollit.

Què és el processat de les imatges i com el fem? 
En fotogrametria el processat és el moment en que s'uneixen totes les fotografies. És a dir, el programa 
analitza les imatges que nosaltres hem capturat i les uneix totes per superposició, creant el que s’anomena el 
núvol de punts. A continuació uneix per triangles aquests punts i crea el que se’n diu la malla. Un cop creada, 
la malla és transforma en un sòlid i es crea la textura de l’objecte. 

En el nostre cas, el processat de les imatges es realitzarà de forma automàtica des del mòbil. 

Atenció! La durada dependrà de cada app, de la potència del mòbil i de la connexió a internet. El temps 
orientatiu de les aplicacions proposades per digitalitzar és:

__Trnio: entre 15-30 minuts aproximats d’espera

__Scann3D: entre 25-30 minuts aproximats d’espera 

Així doncs, es recomana que l’organització ja tingui digitalitzat prèviament com a mínim un element patrimonial, 
per tal de poder mostrar el resultat final als participants, i en cas que hi hagués algun problema tècnic o de 
connexió poder fer-lo servir pel mòdul 3. 

Mentre us espereu podeu provar de digitalitzar algun altre element o passar al mòdul 3, fent la difusió d’algun 
model 3D que ja es trobi disponible a Sketchfab (a poder ser aquells que els organitzadors/es ja heu digitalitzat 
prèviament). 

En cas d’haver utilitzat la càmera fotogràfica o el mòbil per realitzar les captures, opció no tant recomanable, 
caldrà que l’organització faciliti un accés a una carpeta al núbol per poder compartir totes les captures i 
descarregar-les al ordinador. I a continuació processar-les. En aquests moments els programes més utilitzats 
per fer el processat en fotogrametria són Metashape i Zephyr 3D Free. Podeu descobrir el seu funcionament 
en aquest.
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ENLLAÇ: Videotutorial "Com digitalitzar".

ENLLAÇ: vídeo de l’Agència Catalana del Patrimoni.

Si en voleu saber més podeu consultar             l'ENLLAÇ: vídeo de l’Agència Catalana del Patrimoni.

https://codoleducacio.com/
https://youtu.be/yM1NcR-EUQM
https://www.agisoft.com/
https://youtu.be/yM1NcR-EUQM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=TiNxHPd_5fQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=263&v=TiNxHPd_5fQ&feature=emb_logo
https://youtu.be/yM1NcR-EUQM
https://www.youtube.com/watch?time_continue=144&v=TiNxHPd_5fQ&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?time_continue=263&v=TiNxHPd_5fQ&feature=emb_logo
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MÒDUL 3
DIFON!  

20’
REQUISITS TÈCNICS: 

Ideal: 

__Ordinador/s i projector. 

__Com a mínim 1 mòbil amb l’aplicació 
d’Sketchfab descarregada. 

__Connexió a internet.

__Models 3D preparats per difondre. Cal tenir en 
compte que el processat dura una estona. Podeu 
tenir un dels elements escollits ja digitalitzats i 
pujat a Sketchfab per si fallés la connexió o aneu 
justos de temps.

__Xarxes socials a punt per compartir els elements 
patrimonials digitalitzats.

Altres opcions: 

__Si no disposeu d’ordinador i projector es pot fer 
directament amb els mòbils. Es recomana tenir 
l’aplicació d’sketchfab descarregada. (L'únic repte  
que no podreu realitzar és el de crear anotacions, 
que només es permet des de l'ordinador.

__Imprescindible connexió a internet.

__Es pot escollir si cadascú fa la difusió d’un 
model, o es pensa una acció de difusió conjunta.

GUIA DIDÀCTICA I PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT

Què és i com funciona Scketchfab ? 
Els models 3D poden publicar-se en múltiples plataformes, però la més coneguda i intuïtiva és Sketchfab, 
una plataforma online que seria com el Youtube dels 3D. Per tal d’explicar com s’organitza la plataforma i les 
diverses funcionalitats, consulteu aquest vídeotutorial.

COMPARTIM LES 
DIGITALITZACIONS! 
Us proposem diverses dinàmiques per compartir 
els models 3D que hem creat o els que ja estan 
disponibles a Scketchfab i així despertar entre tots 
i totes el patrimoni. Per fer-ho ens cal disposar 
de l’aplicació Sketchfab al mòbil i seleccionar 
quin objecte volem compartir, el que hem creat o 
qualsevol que estigui ja disponible a la plataforma.

Si l'opció que triem és la de compartir el model que 
hem digitalitzat, haurem de pujar-lo a la plataforma 
Sketchfab. I per tant haurem d'estar-hi registrats. 
Tenim dues opcions. Si ho fem des del mòbil amb 
Android tindrem tres dies per fer-ho de forma 
gratuïta amb l'aplicació  Scann 3D i si ho fem en IO's 
haurem d'haver pagat l'aplicació Trnio. 

En canvi, si ho fem per ordinador, amb els programes 
de processat gratuïts, no hi ha cap cost adicional.  

Una vegada ja tenim els models a la plataforma, 
per tal de fer-ho el més fàcil i accessible a tots els 
públics, us proposem dos possibles camins per 
aconseguir els mateixos resultats. Podeu utilitzar 
l’opció de realitat augmentada d’Sketchfab, que és 
gratuïta i no necessites estar registrat per realitzar 
la proposta, o bé a partir d'un filtre d’Instagram o 
Facebook Stories. Aquesta última opció és la més 
fàcil i ràpida de compartir, però només podreu jugar 
amb els models 3D que hem habilitat. A continuació 
us expliquem els detalls pràctics.  

ENLLAÇ: Videotutorial Sketchfab

https://codoleducacio.com/
https://youtu.be/3Zm8vmHTtqA
https://youtu.be/3Zm8vmHTtqA
https://youtu.be/3Zm8vmHTtqA
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GUIA DIDÀCTICA I PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT

Quins reptes proposem 
als participants?

2. PATRIMONI NARRAT!

El repte en aquest cas és fer viatjar el patrimoni arreu 
del territori mitjançant la captura d’imatges del 
model 3D en entorns diversos i descontextualitzats 
del model, tot creant una història.

Com ho fem? Per realitzar-ho tenim dues opcions, 
mitjançant Sketchfab, tal i com hem fet en el repte 
anterior, o des del mateix Facebook o Instagram 
mitjançant un filtre dels stories. En aquest últim cas, 
el repte serà fer viatjar algun dels 3 models que hem 
preparat. 

Des d’Instagram accedirem a l’eina per fer stories i 
buscarem el filtre “Desperta el patrimoni”. Clicarem a 
“provar-ho” i ens apareixerà en realitat augmentada 
el model. Jugarem a col·locar-lo en un nou context. 
Triarem quin és el millor punt de vista tant del model 
com de l’espai real, el que ens sembli més divertit 
o interessant i realitzem la captura. Podem repetir 
tants cops com vulguem la captura i així inventar i 
escriure una història. Un cop construït el relat que 
uneixi les diferents imatges, ja podrem publicar-ho a 
les nostres històries.

3. ELS SECRETS DEL PATRIMONI! 

Consulta el        vídeotutorial que explica els passos 
per aprendre a pujar un objecte a Sketchfab, 
afegir el títol, anotacions... És una proposta més 
extensa i s'aconsella només per persones amb 
una certa facilitat tecnològica. També cal disposar 
d’un ordinador amb internet i un model 3D creat. 
Si no es disposa d'ordinador, es pot compartir un 
objecte ja disponible a Scketchfab -que hagin pujat 
els participants o els organitzadors, o que es trobi a 
la plataforma i no tingui problemes amb els drets- 
i fer preguntes als seguidors sobre l’objecte que 
compartim, i que la resposta la descobreixin entrant 
al model 3D. 

Es poden fer anotacions en format de joc tot 
redactant preguntes en el títol de l’anotació i les 
respostes en la descripció o en l'anotació següent. O 
convidar a adjuntar enllaços de vídeos, so ambient 
de l’espai on es trobaria o es troba el model... 

Tot i que hi ha molts models lliures per poder 
manipular i transformar, cal tenir en compte els 
drets atribuïts. Aquestes possibilitats permeten 
que qualsevol persona amb ganes de crear pugui 
descarregar models i, mitjançant programes de 
modelatge, modificar-los.

1. CAMUFLA EL PATRIMONI!

Proposem col·locar un dels models 3D del Patrimoni 
Català disponibles a la plataforma Sketchfab en un 
entorn real i realitzar una captura de pantalla per tal 
que sembli que l’objecte patrimonial no és realitat 
augmentada i que està realment en l’entorn que 
hem escollit. És important triar bé l’espai i jugar amb 
la perspectiva i la mida perquè quedi ben integrat. 

Com ho fem? Col·locar un model 3D en realitat 
augmentada és molt intuïtiu a l’aplicació. Obrirem 
el model a Sketchfab al nostre dispositiu mòbil 
i activarem la visualització “AR”, és a dir, realitat 
augmentada. Esperarem que es carregui el model i 
l’aplicació ens indicarà que cal moure el dispositiu 
fins a trobar una superfície plana, on l’aplicació 
col·locarà automàticament el model. Sabrem que 
l’aplicació ha trobat una superfície òptima per 
col·locar el model perquè apareixerà una trama al 
terra. Farem clic a la pantalla amb un dit per moure 
el model o girar-lo, i amb dos dits per ampliar-lo o 
reduir-lo. Moveu-vos per escollir la perspectiva que 
us agradi més.

Un cop hem trobat el lloc i la perspectiva idònies 
fem la captura de pantalla (cada dispositiu té la seva 
manera de fer-ho). I ja podem compartir la imatge 
capturada a les xarxes socials i proposar un repte a 
les amistats perquè descobreixin quin és l’objecte 
camuflat!

ENLLAÇ: Videotutorial "Com crear anotacions"

https://codoleducacio.com/
https://youtu.be/eMfwoBRA_fI
https://youtu.be/eMfwoBRA_fI
https://youtu.be/eMfwoBRA_fI
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AVALUACIÓ

GUIA DIDÀCTICA I PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT

En acabar la sessió, els organitzadors/es rebreu un correu electrònic amb un enllaç a una enquesta online per 
fer l’avaluació de com ha anat la sessió i la vostra opinió sobre aquesta guia didàctica. 

També rebreu un segon correu electrònic amb un formulari d'avaluació per reenviar als participants de 
l'activitat perquè valorin l’experiència viscuda.

 

PER SABER-NE MÉS

Aquí trobareu alguns enllaços i recursos disponibles 
per tal de seguir aprenent sobre la fotogrametria

- Agència Catalana del Patrimoni Cultural 

- Impressió 3D  

- Mobile History Map 

https://codoleducacio.com/
http://patrimoni.gencat.cat/ca/histories/el-patrimoni-en-3d
https://serveiseducatius.xtec.cat/solsones/impressio-3d/
https://mhm.mobileworldcapital.com/ca_ES/escenari/unic/filtres
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CRÈDITS

GUIA DIDÀCTICA I PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT

L’activitat “Desperta el Patrimoni” és un projecte desenvolupat per Còdol Educació per a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2020. L’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural posa a disposició de tots els equipaments patrimonials i centres educatius aquesta guia didàctica amb llicència Creative Commons Reconeixement https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca. En el cas que 
es vulgui organitzar aquesta activitat més enllà de les JEP 2020, caldrà citar sempre l’autoria de l’activitat de la següent manera:
 
L’activitat “Desperta el Patrimoni” és un projecte desenvolupat per Còdol Educació per a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2020.

https://codoleducacio.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
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FAQS

GUIA DIDÀCTICA I PRÀCTICA DE L’ACTIVITAT

Es pot programar l’activitat Desperta el Patrimoni més enllà de les JEP?
Sí. L’activitat “Desperta el Patrimoni” és un projecte desenvolupat per Còdol Educació per a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2020. L’Agència Catalana del Patrimoni
Cultural posa a disposició de tots els equipaments patrimonials i centres educatius aquesta guia didàctica amb llicència Creative Commons Reconeixement https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca. En el cas que
es vulgui organitzar aquesta activitat més enllà de les JEP 2020, caldrà citar sempre l’autoria de l’activitat de la següent manera: “L’activitat “Desperta el Patrimoni” és un projecte desenvolupat per Còdol Educació per a 
l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2020”.
 
Quin és el segment de públic a qui va dirigida l’activitat?
L’activitat és adequada per a un gran ventall de públic, des de públic general i familiar a centres educatius. Ideal per aquells perfils amb un cert domini dels telèfons intel·ligents.
 
Quines opcions/tipologies d’activitats podem organitzar?
Per les JEP es recomana fer l’activitat amb els 3 mòduls proposats, amb una durada d’1h o 1,5h. Si es vol fer en altres ocasions, es pot organitzar el “mòdul 1 DESCOBREIX” en format de conferència per tal de donar a conèixer 
la fotogrametria i el seu ús en el camp del patrimoni. El “mòdul 2 DIGITALITZA” es pot organitzar com una sessió pràctica de digitalització, especialment indicat si al vostre equipament s’estan duent a terme digitalitzacions 
professionals. I el “mòdul 3 DIFON” es pot organitzar com una activitat per conèixer el patrimoni i engegar una campanya comunicativa.  
 
Només es poden utilitzar les aplicacions que apareixen a la guia?
Hi ha moltes aplicacions que poden funcionar, però les que més us recomanem per les seves característiques i qualitat son les que us especifiquem a la guia.
 
Les aplicacions són de pagament?
Tal i com s’explica a la guia, Trnio permet fer 3 models sense pagar. A partir del tercer model cal comprar l’aplicació fent un sol pagament. Pel que fa a Scann3D es pot utilitzar gratuïtament, però si es volen exportar els models 
creats a Scketfchab o a xarxes socials, es disposa de 3 dies gratuïts per fer-ho lliurement i a partir de llavors cal fer una subscripció mensual.
 
Si tenim un compte propi d’Sketchfab, podem utilitzar-lo?
Sí. Us aconsellem que a l’hora de pujar els models l’etiqueteu amb #despertaelpatrimoni, per tal que tingui més visibilitat i formi part de l’activitat Desperta el Patrimoni.
 
Podem crear un filtre d’Instagram del nostre equipament?
Es pot fer, però és amb un altre tipus de programari més complex, i no és l’objectiu d’aquesta activitat.
 
Pot ser que el meu mòbil no hi funcioni l’opció de AR/realitat augmentada? Em surt el missatge "Device not supported".
Cal comprovar que el dispositiu suporti aquesta tecnologia ARCore. Consulteu les especificacions del vostre mòbil.
 
A nivell pràctic com proposeu que organitzem la sessió?
Tenim diferents opcions:
Opció 1) el monitor ho fa tot amb el seu mòbil o tauleta i els participants només miren. És una opció més avorrida i menys participativa, no la recomanem.
Opció 2) L’organització disposa d’un Ipad o tablet i entre tots els participants fem fotos i fem un o varis models 3D.
Opció 3) El monitor/a explica i tothom fa fotografies amb el mòbil o càmera i envien aquestes fotografies a qui disposa d’un mòbil potent i amb les aplicacions descarregades, o al pc.
Opció 4) El monitor/a explica i cadascú fa amb el seu mòbil fa les fotografies i crea els seus models 3D amb les aplicacions descarregades. Aquesta és l’opció ideal i la més pràctica. Si és la que voleu proposar, recomanem 
demanar als participants que quan s’apuntin a l’activitat ja vinguin amb les aplicacions descarregades.

https://codoleducacio.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
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ANNEXOS

IMATGES 1 SOL PUNT DE VISTA

ENLLAÇ: El Peveter de la Deessa Deméter

https://codoleducacio.com/
https://sketchfab.com/3d-models/peveter-3588c8dab6bd4b01b60345dc25046a3a
https://sketchfab.com/3d-models/peveter-3588c8dab6bd4b01b60345dc25046a3a
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ANNEXOS
IMATGES 1 SOL PUNT DE VISTA

La del Hippopotamus amphibius

https://codoleducacio.com/
https://sketchfab.com/3d-models/hippopotamus-amphibius-skull-mandible-3072c779f0534782bce51891c9f0d7b0
https://sketchfab.com/3d-models/hippopotamus-amphibius-skull-mandible-3072c779f0534782bce51891c9f0d7b0
https://sketchfab.com/3d-models/camaleo-62ecccf8d1904d248e164184765873ea
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ANNEXOS
IMATGES 1 SOL PUNT DE VISTA

Del Camaleó de Bronze

https://codoleducacio.com/
https://sketchfab.com/3d-models/camaleo-62ecccf8d1904d248e164184765873ea
https://sketchfab.com/3d-models/camaleo-62ecccf8d1904d248e164184765873ea
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ANNEXOS
MÉS SOBRE LES APLICACIONS: 

En primer lloc cal descarregar l'aplicació. 

Android 
- entreu a "Play Store" i busqueu "Scann 3D" o 
l'aplicació que hagueu escollit. 
- Teniu tres dies gratuïts per fer tot el procés. Un 
cop passat aquests dies podeu seguir capturant i 
visualitzant en el mòbil, però no podreu compartir.
Passats aquests tres dies, quan aneu a exportar/
compartir us demanarà que us subscriviu indicant 
les dades de pagament. 

iOS 
- Entreu a "App Store" i busqueu "Trnio".
- Les tres primeres digitalitzacions són gratuïtes. 
Quan vulgueu fer la quarta us demanarà subscriure-
us i indicar les dades de pagament. 

Compartir els models a Sketchfab
- Els organitzadors/es podeu pujar els models que 
heu creat al canal d'Sketchfab de  Desperta el 
Patrimoni.

Per fer-ho: 
- Entreu als ajustaments de la vostra aplicació de 
digitalització (Trnio, Scann3D, ...) i sincronitzeu el 
compte de Despertaelpatrimoni (us facilitarem el 
codi quan us inscriviu a les JEP2020 ).

Si ho feu des de Zephyr 3D Free quan exporteu 
podeu posar el mateix codi i s’exporta directament.

- Els participants si volen pujar els seus models 
per compte propi, hauran de crear-se un compte 
d'Sketchfab i vincular Sketchfab a l'aplicació de 
digitalització (Trnio, Scann 3D ...).

Per fer-ho, un cop creat el compte d'Sketchfab:

- Cal accedir als ajustaments (Settings) del compte 
d'Sketchfab i clicar a la quarta pestanya " Contrasenya 
i API (Password&API) i copiar el codi automàtic 
que dona en el requadre "API TOKEN". Entreu als 
ajustaments de la vostra aplicació de digitalització 
(Trnio, Scann3D, ...) i enganxeu el codi.

https://codoleducacio.com/
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#despertaelpatrimoni

L’activitat “Desperta el Patrimoni” és un projecte desenvolupat per Còdol Educació per a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2020. L’Agència Catalana del Patrimoni 
Cultural posa a disposició de tots els equipaments patrimonials i centres educatius aquesta guia didàctica amb llicència Creative Commons Reconeixement https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca. En el cas que 
es vulgui organitzar aquesta activitat més enllà de les JEP 2020, caldrà citar sempre l’autoria de l’activitat de la següent manera:
 
L’activitat “Desperta el Patrimoni” és un projecte desenvolupat per Còdol Educació per a l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural en el marc de les Jornades Europees de Patrimoni 2020.

https://codoleducacio.com/
https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.ca
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