
Problemes per a geoplà i trama isomètrica

Un joc

Al blog del PuntMat podem trobar un joc de transformació de figures per realitzar amb el geoplà. 
Es juga amb dos daus i un geoplà. Sortint d’un rombe inicial la tirada de daus ens indica quina 
transformació hem de fer de la figura, tot canviant el nombre mínim de vèrtexs. Es pot trobar més 
detallat el joc al blog esmentat.

Situació inicial i instruccions del joc
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Alguns problemes

Problema 1

Construir el triangle equilàter més petit que es pugui fer en aquest geoplà (o en aquesta trama 
isomètrica). Per entendre’ns l’anomenarem “triangle unitat”. Construir altres triangles equilàters de 
diferents mides amb costats paral·lels al triangle unitat, com els següents:

Per a cadascun d’aquests altres triangles es poden fer les dues comparacions següents:

•Quantes vegades més gran és el costat del triangle obtingut que el costat del triangle unitat?

•Quantes vegades és més gran l’àrea del triangle nou que la del triangle unitat?

Problema 2

Es pot construir un triangle equilàter que tingui una àrea més gran que l’àrea del triangle unitat 
però més petita que quatre vegades aquesta àrea?

Problema 3

Podeu dir, en funció de l’àrea del triangle unitat, l’àrea del triangle equilàter següent?

Problema 4

Construïu l’hexàgon regular més petit que es pugui en aquest geoplà (o en aquesta trama 
isomètrica). Per entendre’ns l’anomenarem “hexàgon unitat”. Construïu després un nou hexàgon 
regular de tal manera que els seus costats tinguin longitud doble que els de l’hexàgon unitat. 
Quantes vegades es pot posar l’hexàgon unitat dins d’aquest nou hexàgon?

Problema 5

Construïu un quadrilàter tal que sobre el seu contorn hi hagi 8 punts del geoplà (o de la trama) i en
el seu interior n’hi hagi 18?
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Solucions als problemes

Problema 1

El costat és el doble i l’àrea quatre vegades més gran. En general si el costat augmenta n vegades
l’àrea ho fa n2 vegades.

Problema 2

L’àrea d’aquest triangle és de 3 unitats

Problema 3

L’àrea del triangle és de 7 unitats com es pot deduir del dibuix següent.

Problema 4

Les relacions entre proporcions dels costat i de les àrees acompleixen les mateixes condicions 
exposades  al problema 1.

Problema 5

Una de les solucions possibles és la que es mostra al gràfic. Es poden plantejar variants d’aquest 
problema.

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

3 de 5

    

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


Representació d’objectes tridimensionals

Aquesta trama es idònia per treballar representacions d’objectes tridimensionals. Així podem 
proposar activitats com aquestes.

•Amb les peces per formar policubs, com si fóssim constructors/es que hem de seguir un plànol 
d’obra, podem proposar construir els policubs que es representen tot seguit:

•Ara ho farem a l’inrevés. Es tracta de representar sobre el geoplà isomètric (o el tramat isomètric)
una visió en perspectiva dels següents policubs.  Pot ser aconsellable construir-los prèviament.

A la web Illuminations trobem un applet que ens pot ajudar a fer aquest darrer treball. Tenim línies,
rombes i cubs per fer els dibuixos i, entre les diferents eines trobem una (simbolitzada amb un ull) 
que ens permet veure i manipular en 3D les figures dibuixades a la xarxa isomètrica.
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Enllaços

•Joc al blog del PuntMat: http://puntmat.blogspot.com.es/2011/11/joc-del-geopla-definicions-i-
propietats.html

•Applet geoplà isomètric (Biblioteca Nacional de Manipuladores Virtuales):  
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_129_g_2_t_3.html  

•Applet geoplà isomètric (Illuminations): http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=4182
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