
 

MOSAICS DIBUIXANT 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL: Regles i estris de dibuix. No ens cal cap més material 

encara que pot resultar còmode disposar de fulls fotocopiats amb un tramat 
de triangles equilàters, un tramat de quadrats i un tramat d’hexàgons.  

 
IMATGES:  Les següents imatges procedeixen d’un concurs de disseny de mosaics 

que va tenir lloc a l’IES Vicens Vives de Girona:  
 

 

 
 
CONTINGUTS: Concepte de mosaic. Simetries, translacions i girs en el pla. 

Raonament geomètric. 
 
PROPOSTA D’APLICACIÓ DIDÀCTICA: Es tracta de convidar l’alumnat a què 

confeccioni els seus propis mosaics partint d’un mosaic regular (vegi’s la 
fitxa sobre mosaics amb peces mòbils) amb triangles equilàters, quadrats o 
hexàgons. Podem disposar de fulls amb aquests tramats (impresos amb un 
color molt suau per tal que després no ressalti sobre el nou mosaic) per tal 
que l’alumnat els pugui emprar com a base. 

 
A partir d’un mosaic bàsic es tracta de treure una figura d’un dels costats o 
d’una part d’un costat i afegir-la, exactament igual, a un altre costat o part 
d’un costat. Podem posar-hi molta imaginació!  
. 

 



 

ARXIUS ADJUNTS:  
� f48_mosaics_dibuixant_proposta.doc: Exemples per a la proposta 

d’aplicació didàctica d’aquest element. 
 
CONNEXIONS: Educació visual i plàstica. Història de l’art i de la cultura (per exemple, 

els mosaics de l’Alhambra de Granada). Decoració. Mosaics a l’entorn. 
 
ALTRES COMENTARIS: L’activitat descrita sol agradar força al nostre alumnat. 

Acabem aquesta fitxa amb una imatge d’un bonic paviment que representa 
la fulla d’un arbre i que està construït amb una tècnica semblant a la que 
s’acaba de descriure. Hem vist aquest mosaic en un passeig prop de la 
Devesa de Girona, en una plaça de Palamós i en una zona del passeig 
marítim de Santa Susanna. 

 

 
 
 
Aquest element pertany a una Llicència d’Estudis realitzada pel Departament 
d’Ensenyament durant el curs 2005-2006, titulada Recursos materials i activitats 
experimentals en l’educació matemàtica a secundària. 
 


