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FRACTAIS

Un fractal é un patrón interminable.  

Os patróns utilizados nos fractales poden ter 

diferentes tamaños e direccións, e aparecen unha  

e outra vez para crear unha construción sen f n. 

Na natureza hai unha chea de fractales!  

Poderías debuxar algún?



FRACTAIS POLÍGONOS BÁSICOS
Un polígono é unha forma plana, completamente pechada e cos lados rectos. Poden ter calquera 
número de lados. Encántame atopar polígonos escondidos nos obxectos. 
Poderías debuxar algún?



CÍRCULOS CONCÉNTRICOS

Os círculos concéntricos son círculos cun centro 

compartido. 

Observa a túa contorna e debuxa algún exemplo



CÍRCULOS CONCÉNTRICOS TIPOS DE CURVAS

Unha curva é unha liña que non é recta. 
Pode ser aberta ou pechada. 
Podes debuxar algunha? 
Cal é a túa favorita?



TIPOS DE TRAXECTORIAS

Unha traxectoria é a curva que fai un obxecto  

ao desprazarse a través do espazo. 

Poderías debuxar algún exemplo?



TIPOS DE TRAXECTORIAS POLIEDROS

Un poliedro é unha f gura xeométrica ou corpos xeométrico tridimensionales. Poliedro vén da unión de 
dúas palabras en grego clásico:

- Polys: moitas.
- Edra: cara, base.

Os que teñen cinco caras: 

Os que teñen seis caras: 

Os que teñen sete caras: 

Os que teñen oito caras:

Os poliedros denomínanse por tanto segundo o seu número de caras. Poderías nomear e debuxar algúns? 

Os que teñen catro caras: 



Une os puntos e descobre  
a f gura misteriosa:

A misteriosa f gura é...
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Une os puntos e descobre  Crea unha cidade utilizando formas 
xeométricas: Cadrados, triángulos, círculos, 
rectángulos, etc.

Como se chama a túa cidade?



E os seus habitantes? Poderías escribir  

unha pequena historia sobre esta cidade?



E os seus habitantes? Poderías escribir  Que é? Pensa e debuxa...

Unha pelota ten forma…

Un xanela ten forma… 

Unha cometa ten forma… 

Un tellado ten forma… 

Un planeta ten forma… 

Unha roda ten forma…

Un teléfono móbil ten forma… 

Un bote ten forma…

A lousa ten forma… 

Unha pizza ten forma...



Coñeces a Piet Mondrian?

Busca información sobre este artista na internet  

e cóntallo aos teus compañeiros.  

Que formas predominaban nos seus cadros?



Coñeces a Piet Mondrian? Poderías facer un debuxo  
ao estilo de Mondrián?



Todos temos unha paixón. Para algúns é  
a música, para outros a pintura. Para nosa 

protagonista… son as matemáticas! Cando mira 
o mundo, veas en todas as cousas belas á súa 
ao redor. Desde os círculos concéntricos que 

aparecen na auga cando tira pedras ao lago, ata  
a curva dun tobogán ou as formas xeométricas  

do patio do recreo. 

Hai quen non entende a súa paixón, pero a ela 
dálle igual. Existen infnitas formas de ver  
o mundo e as matemáticas son unha delas. 

Este libro é unha oda a algo vital pero raramente 
celebrado. Aos ollos da nosa protagonista,  

as matemáticas revélanse, xunto á pintura ou  
a música, como unha forma de reflexión sobre  

a beleza do mundo que nos rodea. 

O galardoado artista Miguel Tanco é un autor e 
ilustrador de libros para nenos. Imparte talleres 

creativos de ilustración en Italia e España. 
Naceu en Badajóz e vive en Milán coa súa esposa 

Federica e os seus dous fllos: Pablo e Javier.


