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ANNEX I . DINA3 ALUMNAT 

ELS FRACTALS I 
 

 

   

    
   FLOC DE NEU    CORBA DE         TRIANGLE DE         QUADRAT DE           CONJUNT DE             CORBA DE  
     DE KOCH             PEANO                  SIERPINSKI                                                                     SIERPINSKI             CANTOR                   HILBERT   
 

 
DESCOBRIM....FRACTALS 

 
1. Què són? 
2. Per què es diuen així? 
3. Què significa Iteració? I Autosemblança? 
4. On els podem trobar?  

 
 

 
APLIQUEM... Dibuixa els fractals següents 

 
� Floc de neu de Koch fins 

l’teració 2 
� Triangle de Sierpinski fins 

l’iteració 3 
� Quadrat de Sierpinski fins 

l’iteració 2 

Recollim per equips i per escrit  els nostres 
pensaments i reflexions. El/la professor/a ens 
donarà més informació. Parlem-ne!!!  

 
RECORDEM...Les Eines i Instruments de 

Dibuix 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Heu fet servir mai el triangle mil·limètric? 

Ara Haurem de fer 
UN MURAL en equip 

Trobareu les pautes a la fitxa de l’ACTIVITAT 1 
Heu de completar el mural amb el retallable del  
Triangle de Sierpinski ! 

 
REFLEXIONEM  INTUÏTIVAMENT  SOBRE....  

LA DIMENSIÓ DELS OBJECTES (D) 
 

D = -1 (buit) 
D = 0                                           D = 1    
                                                             
 
  D = 2 
 
 
 
 
 

                    D = 3 
Les dimensions del fractals no són nombres enters!! 

 
ALGUNS TRAÇATS BÀSICS .... 

            ACTIVITAT 2 . Dibuixa les vistes isomètriques de                                   PROJECTEM 3D EN  2D….. SISTEMA DIÈDRIC                
l’Eponja de Menger, Iteració 2, respectant 

                        els colors de cada vista. La fletxa indica la 
                         vista que escollim com alçat.  
            Costat del quadrat inicial 45 mm. Feu servir paper quadriculat. 
                                                Consulteu la fitxa de l’activitat 2 per instruccions.  
 

 

I també poden estar inscrits a una circumferència..... 
 

    

 

 

 

 

 

 

 
 

Per  resoldre dubtes sobre traçats geomètrics bàsics podeu anar a  
http://www.educacionplastica.net/MenuTrazados.htm 
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ELS FRACTALS II 
 

 

 

 

     FLOC DE NEU   CORBA DE         TRIANGLE DE          QUADRAT DE         CONJUNT DE             CORBA DE  

     DE KOCH             PEANO                  SIERPINSKI                                                                       SIERPINSKI           CANTOR                   HILBERT   
 

DISTINGIM ENTRE...ESBÓS, CROQUIS I PLÀNOL 
 

 
ESBÓS  recull una idea de 

manera gràfica 
 
 
 

CROQUIS indica 
mesures/proporcions 

    o detalls importants 
 

 
 

PLÀNOL és precís al detall 
per poder reproduir la idea 

 
 

¿ Quina representació 
gràfica és més precisa? I quina menys? 

 Per què? 

PER QUÈ SERVEIX...L’ACOTACIÓ 
Donar les mesures necessàries i suficients per 
poder interpretar o reproduir un objecte de 

manera inequívoca 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

¿ Per què hi ha un costat que no està acotat?  
 

ACTIVITAT 3.  Observar, Deduir i Acotar 
Practiquem i acotem el Triangle de Sierpinski. 
A la fitxa de l’activitat 3 trobareu la feina a fer . 

DE QUÈ ENS INFORMA...L’ESCALA 
 

Relació matemàtica que existeix entre les 
Dimensions Reals i les Dimensions del Dibuix que 

representa aquesta realitat . 
 

p.e. 1:500 significa que 1 unitat representada 
equival a 500 unitats a la realitat 

 
E = Mides Dibuix / Mides Reals 

 
ACTIVITAT 4. AJUNTEU-VOS EN EQUIPS DE 3 
Traçar un dels fractals proposats a la fitxa de 
l’activitat 4 a escala natural , escala 1:5 i escala 5:1. 
Decidiu qui fa cada escalat. 
 ¿Quines dificultats heu trobat? 

¿Quina relació visual i matemàtica trobeu  
entre els dos resultats?  

 

REFLEXIONEM  INTUÏTIVAMENT  SOBRE.... 
Com es mesura la longitud d’una costa per poder 

després dibuixar-la a escala? 
 

 
            L’illa de Mallorca té un perímetre de 555  
 

La cartografia és la ciència que s’encarrega de 
l’elaboració dels mapes geogràfics en les diferents 
escales mitjançant sofisticats sistemes informàtics 
que processen dades de proporcionades pels satèl·lits 
 

La geometria fractal també ens permet conèixer millor 

l’estructura de les costes, i la seva dimensió!! 
 

 

 

      
 EL TRIANGLE DE SIERPINSKI   EL TRIANGLE DE SIERPINSKI  
 AMB QCAD                                                                                                      AMB GEOGEBRA 
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ANNEX II : ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ F1 
UNITAT DIDÀCTICA : ELS FRACTALS I 

 

ACTIVITAT AMPLIACIÓ F1. DIBUIXANT FRACTALS GEOMÈTRICS DE 
POLÍGONS REGULARS (PENTÀGON – HEXÀGON I OCTÒGON DE 
SIERPINSKI) 

ACTIVITAT INDIVIDUAL 
 

El fractal de l`Hexàgon 
 
Construir un hexàgon inscrit en una circumferència de Radi 120 mm. Passos 
a seguir 

1. Traçar una circumferència de 120 mm de Radi en un DINA3 
2. El Radi es igual al costat de l’hexàgon inscrit en ella, per tant, amb la 

mateixa obertura del compàs situar-se en un punt qualsevol de la 
circumferència i anar marcant els punts al llarg del perímetre de la 
circumferència. Haurem dibuixat un hexàgon de 120 mm de costat. 

 
 

Ara el que farem es iterar aquest polígon 1 vegada i obtindrem una figura 
com la que veiem a continuació a la Figura 1 

  Figura 1. El fractal que busquem 
Com ho fem? 

1. Partint de l’hexàgon dibuixat, dibuixem les 3 diagonals del polígon unint els vèrtexs 

oposats 

2. Dividim un costat en 3 parts iguales (40 mm) 

3. Agafem un costat contigu i fem exactament el mateix, el dividim en 3 parts iguales      

(40 mm) 
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4. Modifiquem l’obertura del compàs a esta mida (40 mm) que serà el costat del nou 

hexàgon. 

5. Col·loquen la punta del compàs al vèrtex comú dels dos costats que hem dividit i 

marquem el radi d’una nova circumferència sobre la diagonal que surt del vèrtex. 

6. Col·loquen la punta del compàs en aquest punt marcat i tracem una circumferència  

7. Fem l`hexàgon inscrit en ella (dos costats ja els tenim!) 

8. Fem el mateix a tots els costats contigus del primer hexàgon! 

9. Perfilem com indica la Figura 1….I JA TENIM LA ITERACIÓ 1 DE L’ HEXÀGON 

FRACTAL 

Si continuéssim iterant obtindríem figures com les que veieu a continuació a la Figura 2 

 
Figura 2. Següents  iteracions del hexàgon fractal 

 
Us podeu animar amb els altres polígons regulars.... 
 
El fractal del Pentàgon 

 
 
 
El fractal de l’Octaedre 
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ANNEX III : ACTIVITAT DE  REFORÇ F2 
UNITAT DIDÀCTICA : ELS FRACTALS I 

ACTIVITAT DE REFORÇ F2. CONSTRUINT FRACTALS AMB RETALLABLES : 
EL CONJUNT CANTOR  I  L’ESPAI DE PEANO 

ACTIVITAT INDIVIDUAL o PER PARELLES 
EL CONJUNT DE CANTOR 
 
El conjunt de Cantor, introduït pel matemàtic alemany Georg Cantor, és un conjunt fractal 
que es construeix dividint un segment en tres parts i suprimint el segment central. Tot 
seguit es procedeix a fer el mateix als segments laterals restants i així 
indefinidament......Té l’aspecte que podeu veure a la Figura 1 

 
Figura 1. Primeres repeticions (iteracions) del Conjunt de Cantor 

 
Activitat: Traçar les 3 primeres repeticions (iteracions) del Conjunt de Cantor I Fer 
el retallable associat 
 
Agafeu un DIN4 quadriculat (1 quadret són 5mm),  i seguiu els següents passos, 
 
1. Dibuixar el segment inicial, el fareu de 180 mm.  

 
 
2. Dividiu el segment en 3 parts iguales (tindran 60 mm cada una perquè 180 mm/3 = 60 
mm!) 
3. Remarqueu les dos parts del extrems, seran la vostra referència (o esborreu la part del 
mig) i ja teniu la iteració 1  

 
 
4. Deixeu 10 mm de distància per traçar la iteració (repetició) 2  
5. Repetiu el pas 2 amb els dos segments remarcats. Esborreu el del mig. 
Ara cada nou segment visible ha de mesurar 20 mm (60 mm/3 = 20 mm) i ja teniu la 
iteració 2 

 
 
6. Ara, per acabar, farem la iteració 3. Repetint els mateixos passos. Ens han de quedar 
segments de 20 mm/3 = 6,67 mm 
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EL CONJUNT DE CANTOR 
 
Per construir el model en paper 
comencem a un full de paper DINA 4 o 
DINA 3 i el pleguem longitudinalment. 
Dividim la llargada del full en tres parts 
iguals. Marquen amb llapis des d’el punt 
marcat fins a la meitat de l’amplada 
I tallem per aquestes marques. 
 

 
 
 
Pleguem com mostra la figura 
. 

 
 
A les parts dels extrems tornem a 
repetir el pas 1. Dividim en tres parts 
iguals..marquem i tallem fins la meitat de 
l’amplada.... 
 
 
 

 
 
...i pleguem. 
 

 
 
Tornem a plegar les parts centrals de 
cada grup i a les 4 solapes que queden 
tornem a repetir el 
procediment...Dividir...Marcar...Tallar 
 

 
 
I Plegar.... 
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Ja ho hem fet 3 cops...Ja tenim la 
iteració 3 que és a on volíem 
arribar...però podríem seguir! 
Ara anem a gestionar la imatge d’aquest 
fractal. Per això hem de seguir les 
figures: Plecs més grossos cap a dintre... 
 

 
 
Des de l’altre costat es veu així.... 
 

 
 
Els següents plecs en direcció contraria... 
 

 
 
 

 
 
I així arribem al producte final..EL 
NOSTRE CONJUNT DE CANTOR 
ITERACIÓ 3 
 

 
 
SI MARQUES ELS PLECS AMB 
ROTULADORS PODRÀS VEURE LA 
SIMILITUD AMB EL TEU TRAÇAT 
ANTERIOR....SÓN EL MATEIX 
TREBALLATS DES DE DUES 
VESSANTS...LA DEL TRAÇAT I LA 
DE LA MANIPULACIÓ! 
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ANNEX IV : INSTRUCCIONS RETALLABLE ACTIVITAT 1 
 

UNITAT DIDÀCTICA : ELS FRACTALS I 

Activitat 1 : Instruccions pel retallabbe : Triangle de Sierpinski 
 

Per construir el Triangle de Sierpinski, 

començarem amb un full de paper que 

plegarem  transversalment. Dividim el 

full al llarg del plec en dues parts iguals. 

Des d’aquest punt fem un tall partint del 

plec fins al punt mig de l’amplada del 

full. 

 

 
 

Pleguem una de les dues meitats per 

marcar el nou plec... 

 

 
 

....i un cop marcat, el girem cap en 

dintre com mostra la figura següent 

 
 

Repetim l’operació a cada nou plec 

resultant: tall al mig... 

 

 
 

...marcar plecs... 

 

 
 

I girar-los cep en dintre. 
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I ara el mateix amb cada una de les 4 

parts resultants. Tall al mig... 

 

 
 

....marcar els plecs... 

 

 
 

...i girar-los cap en dintre. 

 

 
 

Vinga, i una última vegada. Tallar... 

 

 
 

...marcar... 

 

 
... i girar cap en dintre 
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I JA TENIM EL NOSTRE TRIANGLE DE SIERPINSKI !!! 
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ANNEX V. MATERIAL DOCENT: PRESENTACIÓ I INTRODUCCIÓ A L´ÚS DEL TRIANGLE 
MIL·LIMÈTRIC  

 
Sophie Bouriez de Hauteclocque, arquitecta, escenógrafa e inventora. 
 
En el año 2000, la OMPI (Organización Mundial de la Propiedad Intelectual) hizo entrega de dos medallas 
con ocasión de la 29ª edición de la Exposición Internacional de Invenciones de Ginebra. En aquella 
ocasión se expusieron más de 1.000 invenciones a cargo de investigadores e inventores procedentes de 
44 países. 
Un jurado integrado por 68 especialistas internacionales se encargó de seleccionar las invenciones 
ganadoras de los distintos premios.  
La medalla de la OMPI en la categoría de mejor invención realizada por una mujer recayó en la Sra. 
Sophie Bouriez de Hauteclocque, de nacionalidad francesa, en reconocimiento de su invención de un 
triángulo milimétrico para dibujar, medir y dividir líneas rectas paralelas, perpendiculares y diagonales. La 

invención de ese triángulo transparente, que consta 
de una barra milimétrica que cubre toda la superficie, 
con un cero en el ángulo derecho y un enfocador de 
ejes en la hipotenusa, se ha convertido en un 
instrumento eficaz y preciso para realizar trazados 
básicos de geometría. 
 
1963 – Nació en Roubaix (Francia) 
1980-86 – Estudió Arquitectura 
1999 – Inventó el triángulo milimétrico y consiguió 
que la empresa Mapped se lo comercializará 
2001 – Recibió la medalla de la OMPI 
Actualmente distribuye su actividad 
profesional entre la arquitectura y el 
arte escenográfico.  
 

 
El triángulo milimétrico, un invento tan simple como práctico 

El cero es exactamente el ángulo recto 
Graduación en todos los lados 
Rejilla de milímetro transparente en la superficie 
Graduación simétrica a lo largo de la hipotenusa 

  

Permite trazar de manera sencilla y rigurosa 
paralelas y perpendiculares 
Dibuja la primera línea. 
Deslice el soporte a la marca deseada. 
Compruebe la alineación de la primera línea en el marco 
de milímetro cuadrado. 
Dibuje la segunda línea.  

 

 

  

  

dibujar un cuadrado de 5,2 cm cuadrados 
Sacar ambos lados de la plaza. 
Gire a la plaza. 
Compruebe la alineación de las líneas en el marco del 
milímetro cuadrado. 
Dibuje las dos últimas partes 
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ANNEX VI. MATERIAL DOCENT : ACOTACIÓ. ELEMENT I NORMES  

 

Per tal de conèixer les dimensions d'un objecte s'utilitzen les acotacions, que permeten 

indicar les mides exactes de qualsevol element per poder construir-lo o representar-lo 

correctament. 

Hi han Normes com la  ISO/R 129-1959 que defineixen aquests paràmetres. 

ELEMENTS 

Línia de cota: indica la direcció i 
longitud de l'acotació. Conté una 

fletxa als extrems. El text s'escriu al 

llarg d'aquesta línia. En cotes 

angulars la línia és un arc.  

Fletxa de cota: símbols als extrems 

de la línia de cota. Les fletxes han de 

ser allargades i estretes.  

Línia auxiliar de cota: línia que 
s'estén des de l'objecte acotat fins a 

la línia de cota. Les línies auxiliars 

no arriben a tocar l'objecte i 

sobrepassen lleugerament les línies 

de cota.  

Cota: identifica la mesura real de l'objecte, encara que aquest estigui dibuixat a escala.  

 

NORMES 
 

� Les cotes han d'estar 

separades del dibuix com a 

mínim 8mm, i entre elles la 

separació mínima és de 

5mm.  

 

 

� Quan hi ha més d'una acotació 

en un mateix costat de la figura, 

les acotacions es poden posar de 

dues maneres: alineades o en 

paral·lel.  
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� Sempre que sigui possible les 

acotacions es posaran a l'exterior de 

la figura.  

� . Les línies de cota no es poden 

creuar amb cap altra línia 

� Les línies auxiliars de cota sí que es 

poden tallar entre elles quan sigui 

necessari.  

 

� Totes les cotes han d'estar en la mateixa unitat, 

normalment mm (si és així, no cal posar la 

unitat).  

 

� Les cotes (xifres) es dibuixen sempre sobre la línia de 

cota i centrades i s'han de poder llegir amb el full en 

posició normal o girant-lo cap a la dreta.  

� Les acotacions que indiquen la 

posició d'una circumferència han 

de fer referència sempre al 

centre de la circumferència.  

� Per indicar la mida d'una 

circumferència s'acota el 

diàmetre, sense posar-hi cap 

símbol, només el valor.  

Les línies de cota de circumferències es dibuixen sempre 

inclinades.  

� Els arcs més petits de 180º s'acoten indicant-ne el radi.  

� Per acotar un angle es dibuixa la línia de cota en forma d'arc.  

 

 

 

 

 

� No han de faltar cotes ni han d'estar repetides 
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ANNEX VII. MATERIAL DOCENT : ESCALES I LA SEVA INTERPRETACIÓ 

 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                            
  
                                                                                                                         
 
 
 
 

ESCALÍMETRE 
 
 

 
 
                                                                                                                 
Les escales s’escriuen en forma de FRACCIÓ, on el NUMERADOR indica el valor del plànol i el 
DENOMINADOR el valor de la relaitat.  
Per exemple l’escala 1:500, significa que 1 cm del plànol equival a 5 m a la realitat. 
 
Exemples d’escales:: 1:1, 1:10, 1:500, 5:1, 50:1  

Tipus d’escales 

• Escala natural. Les dimensions del objecte representat coincideixen amb les mesures 
del plànol. Escala 1:1 

 
• Escala de reducció. Les mesures al paper  del objecte representat son MENORS que 

les mesures reals. Aquesta escala es fa servir molt  per reprentar peces mecàniques 
(E.1:2 o E.1:5), (plànols de vivendes (E:1:50) o mapes físics o de territoris (E.1:50.000 
o E.1:100.000). 

 
 
• Escala de ampliació. Les mesures al paper  del objecte representat son MAJORS que 

les mesures reals. Es fan servir quan s’han de representar peces molt petites o detalls 
de plànols. Exemples:E.2:1 o E.10:1  

 
• Existeix la Norma UNE EN ISO 5455:1996. "Dibujos técnicos. Escalas" que 

recomana fer ús de les següents escales:  
Escales d’ampliació: 100:1, 50:1, 20:1, 10:1, 5:1, 2:1  
Escala natural: 1:1  
Escales de reducció: 1:2, 1:5, 1:10, 1:20, 1:50, 1:100, 1:200, 1:500, 1:1000, 1:2000, 
1:5000, 1:20000  

Escala gráfica, numérica y unidad por unidad 

• L’escala numérica:   Valor Representat : Valor Real (1:100.000) mesurats en les 
mateixes unitats  

 
• L’escala unitat per unitat:  Valor Representat [] = Valor Real [] Afegeix les unitats de 

mesura Exemples 1 cm = 4 km; 2 cm = 500 m, etc.  
 
• L’escala gràfica La relació de proporcionalitat ve representada per un segment. Un 

exemple seria:        0_________10 km  


