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Tessel·lacions 
 
Si mirem un moment al terra que tenim a sota dels nostres peus possiblement podrem 
observar que aquest està compost per diferents peces: les rajoles. Hi ha moltes 
maneres d’enrajolar un terra de manera que no se superposin les peces ni quedi cap 
espai lliure entre elles. Les rajoles poden ser quadrades, triangulars, rectangulars, però 
també existeixen altres figures amb les que podem enrajolar una superfície plana. 
 
Si recobrim un pla amb determinades figures sense que quedin espais buits entre elles 
ni se superposin, podem dir que hem fet una tessel·lació del pla amb aquestes figures. 
Tessel·lar és una acció on intervenen la tècnica, la geometria, l’art i la decoració. 
 
Les tessel·lacions han estat utilitzades en tot el món des dels temps més antics per 
recobrir terres i parets, igualment com a motius decoratius de mobles, estores, 
tapissos, robes,... 
 

Tasca 1 
 
Busca en el teu entorn diferents 
exemples de tessel·lacions, en els que 
les tessel·les siguin diferents figures, 
tinguin mesures diferents, combinin 
dues o més peces diferents, hi hagi 
varietat de colors, etc. És tan senzill 
com posar atenció en els diferents 
paviments que trepitges habitualment, 
o en les parets enrajolades de casa 
teva, entre altres. Fes una foto a un 
mínim de 5 tessel·lacions diferents i 
adjunta-les a aquest dossier. 1 
   
Una vegada fotografiades diverses tessel·lacions, observa-les detingudament i escriu 
una petita descripció de les fotografies que has fet, explicant les diferències que hi ha 
entre unes i altres. 
 
A continuació, fixa’t en les següents tessel·lacions: 
1.       2. 

    
Font: http://mathworld.wolfram.com/images/eps-gif/RegularTessellations_1000.gif 

 
a) Quines diferències hi ha entre la primera i la segona tessel·lacions? 

 
b) Quantes figures diferents formen cadascuna de les tessel·lacions anteriors? 

                                                 
1 Font de la imatge: http://blocs.xtec.cat/ceippractiques2/files/2012/02/0-rajoles-de-barcelona-texte.jpg 
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Com has pogut observar, hi ha dos tipus diferents de tessel·lacions: quan tots els 
polígons de la tessel·lació són regulars i iguals entre si, es diu que la tessel·lació és 
regular, mentre que si és d’una altra manera es diu tessel·lació irregular. 
 
Només existeixen tres tessel·lacions regulars: les que es construeixen amb hexàgons, 
amb quadrats o amb triangles equilàters. 
 
 

 
 
 
En canvi, les tessel·lacions irregulars poden ser moltes i de molts estils diferents:  
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M. C. Escher: un geni del l’art i les matemàtiques 
 

A continuació, ens fixarem en l’obra d’un dels 
pintors més famosos del segle XX. Es tracta de 
M. C. Escher. La seva obra és molt característica 
i es pot qualificar com art matemàtic. Unes de 
les seves creacions més significatives són les 
seves tessel·lacions irregular del pla.  
Tot i no ser matemàtic, les obres d’Escher 
mostren un interès i una profunda comprensió 
dels conceptes geomètrics, des de la 
perspectiva fins als espais corbats, passant per 
la divisió del pla en figures iguals. Obliga a la 
mirada a meditar reiteradament sobre les seves 
obres. 
 
Si clickeu l’enllaç següent, podreu veure un 
vídeo amb un recull de les tessel·lacions més 
conegudes i sorprenents d’aquest artista. 
 
http://www.youtube.com/watch?v=njp6yexWbfw
&NR=1&feature=endscreen 
 

La clau per realitzar una tessel·lació perfecte amb una figura irregular és dissenyar 
aquesta figura partint sempre d’un polígon regular (quadrilàters, triangles equilàters o 
hexagons). Fixa’t en aquests exemples: 
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Tasca 2 
 
Intenteu esbrinar i visualitzar en quina figura geomètrica regular estan basades les 
tessel·lacions d’Escher següents: 
 
 

  
 
 
 
Metamorphosi és una de les obres més conegudes d’Escher: 
 

 
Per veure més: http://www.articularte.com/escher/ 
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Tasca 3 
 
Ara, intentarem trobar més matemàtiques dins de les tessel·lacions, i més 
concretament, dins de l’obra d’Escher. Fixa’t en aquestes dues tessel·lacions perfectes. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fes servir les peces retallades per veure quina és la principal diferència que hi ha 
entre aquestes dues tessel·lacions. 
 
 

a) En quantes posicions diferents trobem l’ocell? I el llangardaix? 
 
 

b) Podries dir quina transformació en el pla s’ha de fer de cada animal per tal 
d’aconseguir la tessel·lació? 

 
 
En les tessel·lacions hi ha una repetició, i aquesta és la que crea un patró. Per 
tessel·lar un pla, les figures es poden sotmetre a uns tipus de transformacions en el 
pla anomenades isometries. Les isometries són transformacions en el pla que 
conserven la mesura de les figures. Hi ha tres tipus d’isometria: rotació, translació i 
reflexió. 

Pots identificar cadascuna d’aquestes transformacions en el pla en les tessel·lacions 
següents? 
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Una bona manera de veure les transformacions en el pla és observant els mosaics 
nassarites de l’Alhambra de Granada. Aquests van suposar una font d’inspiració per a 
Escher. En aquest link trobaràs més informació: 

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material105/Mosaicos/alhambra.html#javascript 

Escher encara va anar més enllà amb les transformacions en el pla: inflament, limits 
circulars, espirals, anells concènctrics, etc. 
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Com es contrueixen les tessenl·lacions? 
 
En el link de més avall trobaràs un vídeo amb una explicació sobre com dibuixar el 
llangardaix d’Escher partint d’un hexàgon regular: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=T6L6bE_bTMo 
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Tasca 4 
 

Tessel·lacions a partir de triangles2 
 

 
 

En aquesta tasca veurem com construir un dibuix de l’estil de Escher començant per la 
tessel·lació del pla amb triangles equilàters. El mètode descrit és el que Escher va 
utilitzar per crear la figura de més amunt. 
 
 

1. Agafem un tros de cartolina i la tallem per la meitat. En una meitat dibuixen un 
triangle equilàter d’un 3 cm de costat. 
 

2. Dibuixem un patró o adornament en un dels costats del triangle, de la manera 
que mostra el dibuix: 

 
3. Marquem el punt mig d’un altre costat del triangle. Dibuixem un nou patró en 

una de les meitats del costat. 

 
Retallem la forma resultant. 

 
                                                 
2 Font: http://math.nmsu.edu/~pmorandi/CourseMaterials/EscherTriangleI.html 
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4. Calquem la forma de la nostra figura retallada en l’altra meitat de la cartolina. 
Rotem el primer costat corbat al voltant del vèrtex que no està connectat amb 
el segon costat corbat i el calquem a sobre del costat recte restant del triangle. 

 
5. Rotem el segon costat corbat al voltant del punt mig d’aquest costat i calquem 

el patró a sobre de l’altra meitat del triangle. 

 
6. Esborrem el triangle. Ara tenim una forma que pot tessel·lar el pla. 

 
Agafem més papers i calquem repetidament la nostra figura per tal de tessel·lar part 
del pla. 

 
 
Si vols veure una descripció pas a pas sobre com anar des d’un triangle fins a la forma 
d’ocell que va fer servir Escher per crear el dibuix del principi d’aquesta tasca, clikca 
en següent enllaç: 
 
http://math.nmsu.edu/~pmorandi/CourseMaterials/java/EscherBirds.html 
 
 

Per saber-ne més... 
Les influències dels mosaics de l’Alhambra en l’obra d’Escher: 
http://pruebadibujo.wordpress.com/2013/03/06/la-alhambra-escher-y-los-movimientos-
en-el-plano/ 
http://www.tessellations.org/ 
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Webgrafia del dossier 
 
http://www.3villagecsd.k12.ny.us/wmhs/Departments/Math/OBrien/escher.html 
http://ilusionario.es/CLASICOS/alr_escher.htm 
http://www.instructables.com/id/Wood-inlay-MC-Escher-reptiles-motion-art-part-1/ 
http://www.seanmichaelragan.com/html/[2008-04-
18]_MC_Escher_lizard_vector_art.shtml 
http://math.nmsu.edu/~pmorandi/CourseMaterials/EscherTriangleI.html 
http://ilusionario.es/CLASICOS/alr_escher.htm 
http://www.escapeintolife.com/wp-content/uploads/2010/08/escher2-
110_twon_Metamorphosis-III.jpg 
http://escheralquimista.blogspot.com.es/2007/03/d-naturalezas.html 
 
 

Recursos per al bloc Matemàtiques i art 
 
El nombre d’or 
http://www.esferatic.com/2012/11/17/arte-y-matematicas-numeros-escondidos-en-el-
partenon-la-mona-lisa-y-la-manzana-de-apple/ 
http://www.rtve.es/television/20111207/tres14-numeros-son-bellos/480677.shtml 
 
Tessel·lacions 
http://pruebadibujo.wordpress.com/2013/03/06/la-alhambra-escher-y-los-movimientos-
en-el-plano/ 
http://concurso.cnice.mec.es/cnice2006/material105/Mosaicos/alhambra.html#javascript 
 
Art i matemàtiques 
http://aprendiendomatematicas.com/didactica/una-aproximacion-a-los-cuerpos-
geometricos/ 
http://www.slideshare.net/guest1ed359/la-matematica-y-el-arte-presentation-703646 
http://divulgamat2.ehu.es/divulgamat15/index.php?option=com_alphacontent&section=
11&category=66&Itemid=67 
http://www.editorialalmuzara.com/img/0_t15_1181809755.pdf 
http://www.castor.es/matematicas_artes.html 
http://www.uoc.edu/artnodes/espai/esp/art/emmer0505.pdf 
http://www.esdelibro.es/archivos/trabajos07/200700294_arteymat_informe.pdf 
 
Il·lusions òptiques 
http://www.cybercolegas.com/opticas.htm 
https://sites.google.com/site/cienciaymuchomas/home/pasatiempos/ilusiones-opticas 
http://www.sabercurioso.es/2007/06/04/porque-efecto-optico/  
http://www.horusgo.com/ilusionesopticas.htm  
http://www.educacionplastica.net/ilusiones.htm  
http://www.psicoactiva.com/ilusion.htm  
http://www.epsilones.com/paginas/i-figurasimp.html  
http://www.michaelbach.de/ot/  
 
Origamis 
http://www.sectormatematica.cl/origami.htm 
http://aprendiendomatematicas.com/category/imprimibles/mas-de-12-anos-
imprimibles/ 


