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Documentació per al professorat  

Un anamorfisme és la deformació reversible d’una imatge feta mitjançant un procediment òptic 

(com per exemple utilitzant un mirall corbat) o a través d’un procediment  matemàtic. És un 

efecte de perspectiva utilitzat en l’art per obligar a l’observador a mirar l’obra des d’un punt de 

vista òptim, des del qual l’element agafa una forma proporcional i clara. 

Hi ha molts tipus d’anamorfismes (cilíndrics, cònics, oblics, etc...) però en aquesta activitat ens 

centrarem en la construcció d’anamorfismes geomètrics plans amb efecte 3D. Bàsicament es 

tracta de deformar una figura o imatge de dues dimensions pintada al terra per generar un 

efecte de tres dimensions quan la mirem des d’un punt de vista determinat, que anomenarem 

punt de vista privilegiat. 

En el procés constructiu de les figures anamòrfiques hem utilitzat bàsicament tècniques 

projectives. 

Treballarem sempre amb figures geomètriques, les seves vistes (planta i perfil) i les seves 

projeccions al terra des del punt de vista privilegiat, des del qual tota la construcció es veu ben 

proporcionada. 

La idea principal es dibuixar al terra la projecció de l’objecte que volem visualitzar en 3D 

agafant com a punt de projecció el punt situat entre els ulls de la persona que visualitza la 

figura. 

Així en l’exemple podrem veure quines són les projeccions al terra de les diferents parts d’un 

pal si les projectem des del punt situat entre els ulls d’aquesta alumna: 

 

El que farem ara és generalitzar aquest cas a un objecte de tres dimensions: un cub. Per 
il·lustrar-ho utilitzarem el GeoGebra 

En aquest casos és important analitzar i definir els paràmetres inicials de la nostra construcció 
com són: les dimensions i posició de la imatge que volem representar, la posició i alçada de la 
persona observadora, la zona de treball i les dimensions de la superfície que ocuparà la imatge 
anamòrfica resultant.  
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En el llibre  “Anamorfosis: El ángulo mágico”, Maria Gómez Rodrigo recomana, a partir de 
l’experiència adquirida en diferents construccions anamòrfiques d’aquest tipus, que cap punt de 
la imatge anamòrfica estigui més allunyat del punt de projecció que 4 vegades l’alçada des de 
la qual projectem.  

Així, si projectem des d’una alçada de 1,5 metres s’aconsella que cap de les projeccions al 
terra estigui més enllà dels 6 metres (1,5 X 4), sobretot  per evitar una deformació massa 
allargada de la figura inicial (excepte en els casos que l’efecte desitjat sigui exactament 
aquest). 

En el nostre exemple tindríem que, si projectem des d’un punt situat a una altura de 1,5 metres, 
una bona zona de treball podria ser un rectangle de 4X6 metres. 

En la figura següent es pot veure un esquema de la zona de treball que hem utilitzat. Una 
vegada determinada la situació del punt de vista privilegiat (PVP) i la zona de treball (el 
rectangle EiEsDsDi), dibuixarem la línea de terra (EiEs) i perpendicular a aquesta, sobre la 
direcció EiDi, un segment equivalent a l’alçada des de la qual projectem (Aprojecció). El punt P 
(punt central de la zona de treball) és una ajuda per centrar la construcció. 

 

A continuació dibuixarem la planta del cub en la posició on desitgem localitzar-lo. En aquest 
cas serà el quadrat PC1PC2PC3PC4. Tot seguit dibuixarem el seu perfil (el que seria la vista 
lateral) abatut la línia de terra. És el rectangle APC31 APC30 APC11 APC01 on la distància 
APC31 APC30 correspon a l’altura del cub. Aquest pas ens permetrà veure després on hem de 
situar la projecció de cadascun dels punts de la figura inicial. 

Es recomana anar donant noms als diferents punts de la figura per controlar la localització dels 
mateixos punts en la planta, el perfil, la projecció sobre la línea de terra i finalment a la figura 
anamòrfica resultant.  

Línia de 

 terra 
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Seguidament projectarem els punts del perfil de la figura sobre la línia del terra, agafant com a 
punt de projecció sobre aquesta l’alçada corresponent a l’altura dels ulls de l’alumnat que la 
visualitzarà, que en aquest cas en concret són 1,5 m. 

En principi considerarem sempre que el pla des del qual projectem és perpendicular al terra 
malgrat que, en el gràfic està abatut sobre el pla del terra. 

La intersecció de la línea de terra amb cadascuna de les rectes que passen pel punt de 
projecció i cadascun dels punts del perfil de la figura ens donarà l’ordenada de la projecció de 
cadascun dels punts de la figura anamòrfica resultant. 

 

 

 

Dibuixem ara les rectes perpendiculars a la línea de terra que passen pels punt obtinguts en el 
pas anterior. 
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Cadascun de les arestes del cub inicial perpendiculars al terra tenen com a punt de fuga el punt 
de vista privilegiat. Per tant, per obtenir la imatge anamòrfica d’aquestes arestes haurem de 
dibuixar les semirectes que passen pel punt de vista privilegiat i cadascun dels vèrtexs de la 
planta de la figura.  

 

La intersecció d’aquestes semirectes amb les perpendiculars a la línea de terra corresponents 
a la projecció de cada vèrtex de la cara superior del cub, ens dóna la posició dels vèrtexs de la 
cara superior del cub a la figura anamòrfica. 
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Ara ja només ens queda acabar de construir la figura anamòrfica resultant i esborrar tots els 
elements de la construcció que no siguin necessaris. 

 

El resultat final seria: 

 

 

En l’experiència inicial, als nostres alumnes els demanàvem que, en primer lloc, fessin les 
construccions sobre un full DIN A3 a escala 1:20, per posteriorment fer la construcció a mida 
real al pati del centre. Aquesta escala ens permetia treballar còmodament i poder tenir cura 
dels detalls de la construcció. 
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Exemple de la construcció a escala 1:20 del cub 

 

 

 

La construcció sobre paper ens permet treballar les escales i simular tot el procés de 
construcció tal com el farem al pati posteriorment. 

És interessant que l’alumnat aprofiti aquest moment per fer una carta d’estudi (cas particular 
d’una base d’orientació general)on especifiqui de forma esquemàtica tots els passos que cal fer 
per dur a terme tota la construcció i que serà molt útil en la construcció a mida real. 

Aquesta construcció també es pot fer directament amb GeoGebra, que ens permet simular tot 
el procés de construcció de la figura anamòrfica, però a més ens dóna l’opció d’experimentar 
què passa quan modifiquem la posició del punt privilegiat, l’alçada des de la qual projectem, la 
posició de la figura, etc...  

A continuació podem veure el resultat a mida real de la construcció realitzada per Emili Amella 
(professor d’educació visual i plàstica de l’Institut Esteve Terradas i Illa  de Cornellà de 
Llobregat que ens va assessorar en aquest procediment de construcció durant el projecte) a la 
Plaça de Can Mantega de Barcelona utilitzant una tècnica diferent: la de la malla deformada.  
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Com podem comprovar l’efecte de 3 dimensions es ressalta quan s’interactua amb la 
construcció. 

Tot i que inicialment la prova feta emprant la tècnica de la malla deformada va sortir força bé, 
aquesta no ens permetia controlar d’una forma acurada les dimensions de la figura resultant, 
per això finalment vam decidir utilitzar el mètode projectiu que hem explicat anteriorment. 

Possiblement la tècnica de la malla deformada és més adient quan volem dibuixar figures 
irregulars. 
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Exemples de construccions realitzades: 

Pòdium anamòrfic 

          Construcció amb GeoGebra              Resultat final 

                          

En aquest exemple la construcció sobre paper a escala 1:20 ha estat realitzada des d’un punt 
de vista privilegiat a 1,6 m d’alçada i amb el pòdium centrat al punt (2,3). El pòdium mesura 1,5 
m de llarg, 0,5 m d’ample, els esglaons petits tenen una alçada de 0,4 m i el gran de 0,6 m. 
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Podem veure el resultat de la construcció del pòdium a mida real realitzada per alumnes de 4t 
d’ESO al pati de l’INS Ribera Baixa del Prat de Llobregat. 

 

 

 

 

És molt important preveure que cal dedicar un temps a interactuar amb la construcció, 
plantejant preguntes i hipòtesis sobre el que passarà quan fem les fotos. 
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Cub de Rubik  

      Construcció amb GeoGebra      Resultat final 

 

En aquest exemple la construcció ha estat realitzada des d’un punt de vista privilegiat a 1,5 m 
d’alçada, amb el cub centrat en el punt (2,3) i amb aresta de 60 cm. 

La construcció a escala: 
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Podem veure el procés de construcció a mida real realitzat per alumnes de 3r d’ESO al pati de 
l’INS Ribera Baixa del Prat de Llobregat 

 

 

 

Caldrà tenir present des del principi com es durà a terme l’enregistrament de tot el procés: qui 
s’encarrega, quin material cal, des d’on podem enregistrar-ho, com canvia quan canviem de 
posició, etc. 

Recomanem posar la càmera exactament al punt de vista privilegiat i a la vegada anar fent 
fotos o gravacions des d’altres punts de vista per veure com es deforma la construcció. 
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Què passa amb les proporcions? 
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Poliedres (construcció sobre paper)  
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Portallapissos (construcció sobre paper) 
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Orientacions metodològiques 

Les construccions a classe i al pati es van fer sempre fora de l’horari lectiu i amb grups petits 
d’alumnes, per tant no tenim una temporització exacta de com es podria dur a terme l’activitat 
amb un grup gran d’alumnat, però a continuació, i després de l’experiència, donem unes 
indicacions orientatives de com duríem a terme, en aquests moments, l’activitat a l’aula. 

La proposta de l’activitat s’ha pensat per treballar en grups petits (3 o 4 alumnes) a l’aula i en 
grups una mica més grans per fer el treball de camp al pati (entre 6 i 8 alumnes). 

La planificació orientativa correspondria a 2 hores de treball a l’aula (que continuaria a casa per 
realitzar la construcció a escala sobre paper i/o amb GeoGebra), d’una sessió d’entre 3 i 4 
hores de treball de camp al pati (que dependrà de la complexitat de la figura que es vulgui 
construir) i, finalment, una sessió de presentació del treball, valoració de l’activitat i reflexió 
general.   

1a sessió a l’aula: Presentació d’exemples d’anamorfismes. Interacció amb  les construccions 
presentades. Formació de grups de treball.  

2a sessió a l’aula: Construcció d’una figura tipus. Elecció de figures geomètriques a construir 
per part de cada grup. Inici de la construcció sobre paper a escala de la figura 
proposada per cada grup. Realització de la base d’orientació o carta d’estudi 
(representació esquemàtica de la seqüència d’accions que cal realitzar per 
construir cada figura) 

3a sessió al pati: Construcció de la figura anamòrfica al pati de l’escola. Enregistrament del 
procés i del resultat final. És important dedicar una mica de temps a 
interactuar amb la construcció. També està molt bé que l’alumnat que ha 
participat  pugui explicar tot el procés de construcció i l’efecte 3D aconseguit a 
la resta de professorat i alumnat del centre, per exemple, a l’endemà a l’hora 
del pati. 

4a sessió: Informe final de grup, valoració de l’activitat  i reflexió general.  

Notes: No cal que les sessions siguin seguides, ja que es poden iniciar les tasques a l’aula i 
donar uns dies per finalitzar-les a casa i buscar més informació abans de dur a terme la sessió 
següent.  

En aquesta activitat el treball coordinat amb el professorat de l’àrea de visual i plàstica pot ser 
molt interessant i enriquidor.  

 

Possibles ampliacions de l’activitat: 

- Elaboració dels guixos de colors 
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- Presentació del procés de construcció i el resultat final a la resta de professorat i 
alumnat del centre. 

- Construcció de seqüències de figures anamòrfiques 

 

- Elaboració de petites historietes amb vídeo (per exemple utilitzant la tècnica 
stopmotion) emprant com a decorat les figures anamòrfiques construïdes, ja siguin a 
escala o a mida real.  
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- Realització de les construccions sobre altres materials, com per exemple sobre una 
galeta de mantega utilitzant retoladors de tinta alimentària: 

    

  


