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TRANSFORMEM FIGURES GEOMÈTRIQUES. 
 
Objectiu 
  

• Adonar-se de que les formes geomètriques les podem modificar i es converteixen en 
altres formes. 

 
Descripció de les activitats  
 
Activitat 1: Dibuixem com ens ensenya Piet Mondrian. 
Els infants han vist el quadre de Piet Mondrian i els proposem fer una composició basant-se en 
les observacions que han fet. 

 
Podeu seguir les consignes pensades per fer a l’aula: 
 

- Observa el quadre de Piet Mondrian, com són les línies? 
Quines figures hi ha? Totes les zones són tancades?  

- Traça línies verticals i horitzontals amb el segment, no cal 
que sigui com el que va fer el pintor, tu pots fer-ho a la 
teva manera. 

- Omple algun espai tancat amb l’eina de la figura quadrada.  
 

(Podrien fer composicions com 
aquesta) 

 

 
 

 
Quan la composició ja està acabada es pot jugar a moure les 
línies amb l’eina de la fletxa, les pots desplaçar amunt i avall 
a la dreta o la esquerra o variar la inclinació i fer una 
observació del que ha variat 

 

 Què ha passat amb les 
figures? 

 
Activitat 2: Dibuixem un estel al cel.  
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Activitat 3: Dibuixem un vaixell 

 
 
Podeu seguir les consignes pensades per fer a l’aula: 

- Dibuixa un quadrat a sobre de les onades i un triangle 
sobre del quadrat. Té forma de vaixell? 

- Ara amb l’eina de la fletxa estira els punts de dalt del 
quadrat, cap en fora. 

- Modifica també el triangle amb l’eina de la fletxa fins 
a formar la vela del vaixell. 

 

 

 
Ara té forma de quadrat? 

 
Recursos emprats  
 
Treball TAC.  
Podeu treballar des del web de GeoGebra:  

• Activitat 1 anant a l’enllaç Les figures de Mondrian 
• Activitat 2 anant a l’enllaç Dibuixem un estel al cel  
• Activitat 3 anant a l’enllac Dibuixem un vaixell (de quadrat a trapeci)  

També podeu treballar localment amb els arxius que trobareu a material per a l’alumnat.  
Si voleu treballar en local, necessiteu baixar el programa, descarregant-lo des de la pàgina 
oficial de GeoGebra. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Aquesta activitat ens és molt útil fer-la amb GeoGebra ja que manipulant material no 
aconseguiríem les mateixos efectes de canvi de forma. 
 
Documents adjunts  
 

- Material de treball per a l’alumnat: 
MA cel estel  (material-1679423.ggb) 
MA Mondrian  (material-1685337.ggb) 
MA vaixell  (material-1687953.ggb) 

 

Podeu seguir les consignes pensades per fer a l’aula: 
- Dibuixa un quadrat en el cel, li pots posar uns 

segments de colors entre els vèrtexs oposat fent una 
X. 

- En un dels vèrtex posa-li un segment llarg com si fos la 
cua de l’estel. 

- Ara estira amb l’eina de la fletxa, el vèrtex que has 
dibuixat la cua i veuràs que has dibuixat un estel. 

 

 

 
Observar la forma de l’estel, 
ara continua sent un quadrat? 
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http://tube.geogebra.org/material/simple/id/1685337
http://tube.geogebra.org/material/simple/id/1679423
http://tube.geogebra.org/material/simple/id/1687953
https://www.geogebra.org/?lang=ca
http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1685337
http://tube.geogebra.org/material/download/format/file/id/1687953

