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Geoplà i trama isomètrica 

Descripció de la proposta 

El geoplà és, en general, un dels materials més coneguts per treballar en geometria. Però el més 
generalitzat és el geoplà de malla quadrada (ortogonal). Hi ha altres geoplans com l’isomètric en el 
que la malla està feta de triangles equilàters sobre el que també es poden fer treballs molt 
interessants. 

 

Moltes de les activitats proposades es poden fer també en un full tramat. No té el mateix efecte, 
però, treballar sobre el geoplà que sobre el paper tramat, ja que el geoplà facilita molt més 
l’experimentació real que el paper. Depenent de l’edat o de les característiques de l’alumnat 
podem treballar prioritàriament amb un o l’altre. 

Una altra opció és treballar amb simuladors en línia del geoplà com el de la BNMV. 

Proposta de desenvolupament 

Podem començar amb preguntes que ens facin familiaritzar amb la trama triangular: 

 Podem fer un triangle rectangle? 

 Podem fer un rectangle? 

 Podem fer un quadrat? 

 Quins tipus de quadrilàters podem fer? 

 Es pot fer un hexàgon regular? Per què? 

 Si dibuixem tres rombes com a la imatge, quina figura sembla que obtenim? 

La darrera pregunta intenta fer veure que el geoplà o la trama isomètrica van molt bé per dibuixar 
algunes figures tridimensionals, especialment ortoedres. 

 

Com amb el geoplà ortogonal (de malla quadrada) podem planteja problemes de càlcul d’àrees de 
diferent dificultat. Comparem, sinó, aquest parell de triangles. 
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Al document adjunt per al professorat es concreten un joc i una petita col·lecció de problemes per 
treballar en aquest tipus de geoplà. 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

És una activitat que es pot adaptar a diferents edats (des de cicle mitjà de primària a primer o 
segon d’ESO) només modificant el nivell de dificultat, d’aprofundiment... 

 

Enllaços 

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

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

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

 

Documents adjunts 

 Problemes per a geoplà i trama isomètrica: geopla_isometric_problemes.pdf  

 Trama isomètrica petita per imprimir: isometric_petit.pdf 

 Trama isomètrica gran per imprimir: isometric_gran.pdf 

Autoria 

L’activitat ha estat adaptada, a partir de materials diversos (Blog del PuntMat, llicència sobre 
materials manipulatius d’Anton Aubanell, etc.), pel CREAMAT com a part d’un conjunt de 
propostes per l’impuls de la geometria.   
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