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Traça diversos arcs i circumferències amb el compàs

Radi 2cm  
Radi 3cm  
Radi 5cm
Radi 7cm
Radi 10cm
Radi 12cm
Radi 14cm
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3 Segueix l'exemple per practicar amb l'escaire i el cartabó
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Representa els angles que et demanen amb el joc d'escaires

45º 90º
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60º 120º



NOM i COGNOMS:                                                                                          CURS:                                                  
                                                                                                                          DATA:        /      /        

 1r ESO          Representació d'angles amb el joc d'escaires   

Generalitat de Catalunya                                   Institut Vila-seca    Av. De l'Alcalde Pere Molas, s/n    

Departament d'Educació                                                     Tel.  977 394 244    e3008523@xtec.cat

                                           

Educació Visual i Plàstica 1r ESO escaireicartabo@gmail.com

150º 75º

15º 105º
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165º

Dibuixa amb el compàs l'angle de 60º5



NOM i COGNOMS:                                                                                                          CURS:                                  
                                                                                                                                          DATA:        /      /        

Conceptes Traçats fonamentals  ESO

Mediatriu 

Perpendiculars

* per un punt de la recta
* per un punt exterior a la recta

Paral·leles
* dos mètodes

Circumferència 
 elements  

Circumferència  * que passa per 2 punts
                                  * troba el centre 

Circumferència  
que passa
per tres punts 

Centre              Concèntriques       Exteriors                    Interiors             Secants                Tangents exteriors i interiors 

Circumferència  posicions relatives 

Divisió de la circumferència en 3, 4, 6, 8,12, 16…  



escaireicartabo@gmail.com

Conceptes Traçats fonamentals  ESO

Copia d'angles

Angles anb joc d'escaires

Suma i resta d'angles

 Divisió de 90º
 en tres iguals

Divisió d'angles
en parts iguals

Bisectriu Angles

Bisectriu de dues rectes que 
es tallen fòra del paper

Angle 60º
amb compàs
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Copia la següent taula i memoritza els signes 

L
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Traça els segments iguals als donats 

A

C

E

B

F

D

A B

Suma els segments donats 6

C D

A B C D
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A C

E

B

F

D

A B

Procucte d'un segment per un nombre real. Multiplica 8

C D

Resta els segments donats 

HG

x 2

x 5
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A B

Mediatriu del segment donat 10

C D

Divisó d'un segment en dues parts iguals. Mediatriu 
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 12

Elements de la circumferència 

● Fletxa:......................................................................
.................................................................................
..........................

● Corda:......................................................................
.................................................................................
.............................

● Radi:........................................................................
.................................................................................
............................

● Arc:..........................................................................
.................................................................................
..............................

● Secant:.....................................................................
.................................................................................
.............................

● Diàmetre:.................................................................
.................................................................................
..............................

● Tangent:...................................................................
.................................................................................
.....................................

Traça la circumferència de radi= 4cm que passi per dos punts, A i B 

A 

X

B 

X
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Traçat de perpendiculars. Mediatriu d'un segment. Completa el text. 

Traça la perpendicular a la recta r per un punt A de la recta 

A 

X

S'anomena mediatriu d'un segment............................................................................................
…................................................................................................................................................

1..................................................................................................................................................
….................................................................................................................................................
…..........................................................................
2..................................................................................................................................................
…................................................................................................................................................
…...................................................................................
3.................................................................................................................................................
…....................................................................................... 

r
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Traçat la perpendicular a la recta 
r des d'un punt P exterior a la recta 

Troba la paral·lela a la recta r per un punt Q exterior a ella

Q 

X

r

P

X

P

X
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Troba la paral·lela a la recta r per un 
punt Q exterior a ella. Segon mètode

Q 

X

r

Troba la paral·lela a la recta r per un punt P exterior a ella. Practica un dels mètodes anteriors 

rA

X

X

P
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Traçats geomètrics: angles, clasificació
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20

Completa la següent definició.

Classificació dels angles

Un angle és.............................................................................................................................
….............................................................................................................................................
…...............................................................................................................................

….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
….........................................................................................................................................

Els angles es mesuren  en.....................................................................................................
….............................................................................................................................................
….............................................................................................................................................
…....................................................................................

Segons els graus els angles poden ser:

…............          …...........               …...........              …...........

…............          …...........           ….…...........          .…...........        .…...........

Respecte d'uns altres angles poden ser:
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Traça la bisectriu dels angles donats
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Traça la bisectriu de dues rectes que es tallen fora dels límits del paper

r

s
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Traçat d'un angle igual a un altre. Copia d'angles

=

=

=
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Suma d'angles

=+

+ =

+ =
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Diferència d'angles. Resta

=

=

=

-

-
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Divisió d'un angle en dos parts iguals. Bisectriu

v

27 Divisió d'un angle en 2,4,8... parts iguals. Bisectriu

o
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Divisió d'un angle recte en tres parts iguals

o
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Divisió d'un segment en  vuit parts iguals

A B
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Divisió d'un segment parts proporcionals a les donades

A B

i

m

n
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Hi ha dos tipus de simetria l’axial i la central. Hi un
tercer tipus anomenat radial on s’hi combinen diferents
transformacions (simetria axial i el gir).
Existeixen dos tipus de simetria:

SIMETRIA AXIAL

La simetria axial, en geometria, és una transformació

respecte d'un eix de simetria , en la qual, a cada punt

d'una figura s'associa a un altre punt anomenat imatge,

que compleix amb les següents condicions: 

a) La distància d'un punt i la seva imatge a l'eix de

simetria, és la mateixa.

b) El segment que uneix un punt amb la seva imatge, és

perpendicular a l'eix de simetria.

Una de les principals aplicacions és en la resolució de problemes on s’ha de trobar les trajectòries més curtes per

anar d’un punt a un altre.

Si s'aplica la mateixa simetria dues vegades, s'obté una identitat .

Si s'apliquen dues simetries respecte d'eixos paral·lels, s'obté una translació el desplaçament és el doble de la

distància entre aquests eixos.

Si s'apliquen dues simetries respecte d'eixos que es tallen a O, s'obté gir amb centre a O, l'angle és el doble

del que formen aquests eixos.

La simetria axial és un cas particular de l'afinitat.

Traçar el triangle simètric respecte a  l’eix.

1º- A patir d’un vèrtex tracem una perpendicular a l’eix.
En el punt d’intersecció fem centre de
compàs i traslladem la distància de l’eix al punt a l’altre
costat per a obtindre el punt simètric del vèrtex.
2º- Repetim l’operació amb els demés vèrtex.
3º- Unim els vèrtex simètrics

Els parells de rectes simètriques (axials) tenen la seva
intersecció sobre l’eix de simetria. Si l’eix de simetria talla a
una recta, la recta simètrica tallarà a la primera sobre l’eix
de simetria i el punt d’intersecció serà un PUNT DOBLE.
qualsevol punt que estigui a sobre de l’eix de simetria te el
seu simètric en el mateix punt, a aquests els anomenem
PUNTS DOBLES.

S’anomena ORDRE de SIMETRIA (n) al número de cops que
hi ha  que rotar l’angle menor (a ) per a donar una volta completa
( n = 360º/ a) o, al número de figures idèntiques que formen la
figura completa. Així doncs els  polígons regulars compleixen

amb una simetria radial d’ordre igual al seu número de costats. Simetria d’ordre 7  Simetria d’ordre 5  Simetria d’ordre 3  
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La simetria central és un cas particular de la homotècia.

Una aplicació de la simetria central és en la creació

d’ambigrames. Són figures visuals que si es miren del dret

i del revés (gir de 180º)  tenen significat simbòlic.

SIMETRIA RADIAL

Aquests tipus de simetries combinen una simetria axial i gir. En són aplicacions els polígons estrellats i les rosasses

de les esglésies.

SIMETRIA CENTRAL

La simetria central, en geometria, és una transformació en la qual a cada punt se li associa un altre punt, que ha de

complir les següents condicions: 

a) El punt i la seva imatge estan a igual distància d’un punt anomenat centre de simetria.

b) El punt, la seva imatge i el centre de simetria pertanyen a una mateixa recta

L'eix de simetria gira un determinat angle al voltant d'un centre de gir i els punts es transformen simètricament

respecte les diferents posicions dels eixos.

Traçar el triangle simètric respecte a un centre.

1º- A patir d’un vèrtex tracem una recta que passe
 pel centre de simetria., fem centre de compàs aquí, i
traslladem la distància del centre al punt a l’altre costat
per a obtindre el punt simètric del vèrtex.
2º- Repetim l’operació amb els demés vèrtex.
3º- Unim els vèrtex simètrics

En les figures planes s’estableix quan dos o

més eixos de simetria es tallen en un

mateix punt que és el centre de simetria i

divideix el pla en parts iguals.

En les figures espacials, es presenta quan

una figura espacial pot ser dividida en dos o

més plans que es tallen en un eix de

simetria.

La simetria central equival a un gir de 180º amb mateix
centre. Les rectes o segments simètrics respecte a un
centre són paral·leles.
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SIMETRIA AXIAL

Traça els eixos de simetria de les següents figures
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SIMETRIA AXIAL

eix

eix

A

B

C

D

C

D

E

B

A

F

Educació Visual i Plàstica 1r ESO escaireicartabo@gmail.com

Determina la figura simètrica a la donada respecte a l'eix

Determina la figura simètrica a la donada respecte a l'eix2.

3.
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SIMETRIA AXIAL

eix

eix
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BA

C 

D 

E

A

B

D

C
E

Determina la figura simètrica a la donada respecte a l'eix

Determina la figura simètrica a la donada respecte a l'eix

5.

4.

F

E

G

H

I
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SIMETRIA AXIAL

eix

eix
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A’

D’

E’

C’

B’

A

B

C

D

E

F

G

H

I

Determina la figura simètrica a la donada respecte a l'eix

Determina la figura simètrica a la donada respecte a l'eix6.

7.
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SIMETRIA AXIAL

eix

eix
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A

D

E

C

B

A

C

Determina la figura simètrica a la donada, que té dos dels seus punts  a sobre de  l'eix

Determina la figura simètrica a la donada, que té un del seus vèrtex  a sobre de  l'eix8.

9.

B

D

E
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Determina la figura simètrica a la donada respecte al centre o situat dintre de la mateixa.

Determina la figura simètrica a la donada respecte al centre o en un dels seus vèrtex. 17.

18.

C

D
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Conceptes FORMES POLIGONALS  ESO

Un polígon és la porció del pla tancada per diversos segments anomenats costats. El terme 
“polígon” prové del grec antic i significa: poli= molts i gon= angles.

CLASSIFICACIONS

Polígon convex: És aquell polígon que en ser travessat per una 
recta únicament té o pot tenir un punt de la recta d'entrada i un 
altre de sortida. Si al recolzar-se en un dels seus costats sobre 
una recta al polígon queda en el seu totalitat a un costat 
d'aquesta.
Polígon còncau: És aquell que en ser travessat per una recta 
té mes d'un punt d'entrada i sortida en la trajectòria de la recta. 
També és convex quan és possible donar suport al polígon 
sobre algun dels seus costats en una recta queda part a un 
costat d'aquesta i part a l'altre.

Equiangle: Un polígon és equiangle quan té tots els seus angles iguals.
Equilàter: Un polígon és equilàter quan tots els seus costats son iguals.
Regular: Un polígon és regular quan tots els seus costats i angles són iguals.
Irregular: És el polígon que té costats i angles desiguals

NOMS QUE REBEN ELS POLÍGONS 

Ele

Q

TATS ALTRES

COSTAT

CENTRE
VÈRTEX

APOTEMA

DIAGONAL M
ENOR

D
IA

G
O

N
A

L 
M

A
JO

R

PARTS D'UN POLÍGON

COSTAT: Cadascú dels segments que componen el polígon.
VÈRTEX:És el punt en el que s'uneixen dos costats consecutius.
DIAGONAL: Segment que uneix dos vèrtex no consecutius. Alguns 
polígons tenen diagonal major i diagonal menor.
PERÍMETRE: És la suma de tots els costats. En un polígon regular 
a més a més trobem:
CENTRE: És el punt equidistant de tots els vèrtex i costats. En ell 
trobarem el centre de les circumferències inscrita  circumscrita.
APOTEMA: És el segment que uneix el centre del polígon amb el 
punt mitjà dels costats perpendicularment.



Triangles i Quadrilàters        ESO

TRIANGLE: Superfície plana limitada por tres segments o costats que se tallen dos a dos en tres 
vèrtex. La suma dels seus angles és 180º
NOMENCLATURA: Els vèrtex s'anomenen amb lletres minúscules i els costats amb
lletres majúscules emprant la mateixa lletra que el vèrtex oposat.

CLASSIFICACIÓ DELS TRIANGLES:
Segons els seus costats

Equilàter: tres costats iguals      Isòsceles: dos costats iguals      Escalè: tres costats desiguals 

Segons els seus angles
Recte: un angle recte 90º              Acutangle: tres angles aguts        Obtusangle: un angle obtús

QUADRILÀTER: És un polígon que te quatre costats, quatre vèrtex i dos diagonals. 
La suma dels seus angles interiors és igual a 360º

CLASSIFICACIÓ:

PARAL·LELOGRAM: És un tipus especial de quadrilàters els quals tenen els costats paral·lels dos a dos.

Propietats dels paral·lelograms:
-en tot paral·lelogram els angles i costats oposats són paral·lels (igual mesura).
-tenen dos parells de costats oposats paral·lels.
-les diagonals es tallen en el seu  punt mitjà.
-dos angles consecutius són suplementaris (sumen 180º).

QUADRAT: 
quatre angles
quatre costas iguals

ROMBE: 
costats iguals
angles iguals dos a dos
diagonal major i menor es tallen en 
els seus punts mitjans i formen 90º

RECTÀNGLE: 
quatre angles rectes (90º)
costas iguals dos a dos

ROMBOIDE: 
costats iguals dos a dos
angles iguals dos a dos  
costats iguals i paral·lels 
dos a dos

TRAPEZI: Quadrilàter que te dos costats opsosats paral·lels

TRAPEZI ISÒCELES: 
dos costas paral·lels
dos costats iguals
dos diagonals iguals

TRAPEZI ESCALÉ: 
dos costas paral·lels costats i 
angles desiguals

TRAPEZI RECTÀNGLE: 
dos angles rectes
dos costas paral·lels

TRAPEZOIDE: 
anglesdesiguals
costas desiguals i 
no  paral·lels
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Construccions Triangles i Quadrilàters  ESO

Construcció d'un triangle coneguts els tres costats

1. Sobre la recta r es copia el segment AB              2. Amb radi AC i centre A tracem un altre arc 
3. Amb radi BC i centre en B tracem un altre arc     4. L'intersecció dels dos arcs és el  vèrtex C

Construcció d'un triangle  rectàngle coneguda la hipotenusa h i un catet AB:

1. Tracem una semirecta i per un extrem aixequem una perpendicular.
    Sobre aquesta copiem la mesura del catet AB. 
2. Amb centre en B ( extrem superior del catet) i radi h tracem un arc 
    que talla a la semirecta en C, tercer vèrtex del triangle.
3. Tracem el triangle

Construcció d'un rectàngle coneguts els seus costats:

1. Per un extrem del segment B tracem una 
    perpendicular i copiem sobre ella AD.
2. Amb centre en B tracem un arc de radi AD
3. Amb centre en A tracem un  arc de radi AB.
    Tobem el punt C. 
4. Tracem el rectangle.  

Construcció d'un rectàngle conegut un costat AB i la diagonal AC:

1. Tracem la mediatriu de la diagonal AB i des de el punt
    mitjà tracem la circumferència de la que és diàmetre.
2. Amb radi AB i centres A i C tracem dos arcs que tallen 
    a la circumferència en B i D.
3. Tracem el rectangle. 

Construcció d'un rombe conegudes les diagonals AC i BD:

1. Tracem les mediatrius de les dos diagonals
2. Sobre la mediatriu de AC i a partir del punt mitjà
     de la diagonal copiem les dos mitats de la diagonal
    menor, obtenint els punts B i D sobre aquesta.
3. Tracem el rombe. 

Construcció d'un trapezi rectangle a partir de A (vèrtex recte) coneixent la base major  AB, la altura h 
i la diagonal AC:

1. Situem el segment AB com a base. Per l'extrem A aixequem una perpendicular i sobre aquesta copiem h 
    obtenint d'aquesta manera el punt D.
2. Pel punt D tracem una recta paral·lela al segment AB. Amb centre en A i radi AC tracem un arc que talla a
    la paral·lela (base superior) en C.
3. Tracem el trapezi ABCD.
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Construccions Polígons Regulars Inscrits. Mètodes Particulars          ESO

Donat el radi r de la circumferència (o la circumferènciantre amb centre o), incriure els poligons regulars:

Triangle equilàter 

Quadrat

Pentàgon

Heptàgon 

Octàgon 

Hexàgon 

1. Tracem un diàmetre
2. Amb centre en un extrem i radi igual a la 
    circumferència tracem un arc
3. Unim l'altre extrem del diàmetre amb els dos
    punts de la circumferència que ens han donat 
    els arcs. 

1. Tracem un diàmetre
2. Tracem un diàmetre perpendicular.
3. Unim els punts de tall dels diàmetres amb la circumferència

1. Tracem un diàmetre  2. Tracem un diàmetre perpendicular al primer  3. Fem la mediatriu d'un radi obtenint m
4. Amb centre en m  i radi ab tracem un arc per a obtindre b. ab és el costat del pentàgon inscrit.  5. Amb radi ab          
    començant per a tracem arcs sobre la circumferència   6. Unim els punts de la circumferència.    

1. Tracem un diàmetre
2. Amb centre en un extrem i radi igual a la circumferència
    Tracem un arc.
3. Repetim l'operació des de l'altre extrem.
4. Unim els punts

1. Tracem un diàmetre   2. Tracem un arc de igual radi a la  circumferència des d'un extrem
3. Unim a amb b obtenint m.  am és el costat del heptàgon
4. Amb arcs de radi ab tracem arcs sobre la circumferència   5. Unim els punts

1. Tracem un diàmetre  horitzontal   2.. Tracem un diàmetre perpendicular al primer
3. Tracem dos bisectrius a dos quadrants 4. Hem obtingut vuit punts sobre la circumferència, els unim
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Construcció Polígons Regulars Inscrits. Mètode General          ESO

Donat el radi a de la circumferència construir un polígon regular de n (13) costats:

1. Tracem una circumferència amb el radi que ens han indicat i tracem un diàmetre vertical, 
     DIVIDIM EL DIÀMETRE EN TANTES PARTS COM COSTATS VOLEM QUE TINGUI EL POLÍGON  
2. Des de l'extrem superior tracem una  semirecta auxiliar i la dividim en tantes parts com volem dividir el diàmetre        
    (podem amb el compàs o amb el regle graduat)  
3. Unim l'últim extrem amb el extrem oposat del diàmetre
4. Tracem paral·leles per les divisions del segment auxiliar obtenint la divisió del diàmetre en n parts iguals.

5. Amb radi igual al diàmetre  de la circumferència i des dels extrems d'aquest tracem dos arc que ens donaràn un        
    focus 
6. Des del focus tracem rectes per les divisions pars,en els extrems contraris de la circumferència obtindrem la mitat    
    dels vèrtex de la solució. El punt 0 del diàmetre també inclòs, encara que donada la seva situació no hem necessitat 
    traçar una recta atès que ja hi es a sobre de la circumferència.

7. Repetim l'operació des del costat contari

8. Unim tots els punts obtinguts sobre la circumferència, recordant contar amb el punt 0 del diàmetre
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Polígons Estrellats          ESO

Els polígons estrellats s'obtenen unint de forma constant i no consecutiva els vèrtex dels polígons regulars.
Segons el número de vèrtex que tinga el polígon no estrellat podrem obtindren ningun, un o diversos polígons 
estrellats:

 nº de 
vèrtex

nº de 
estrella
ts

forma d'unir 
els vèrtex

costat del polígon estrellat

Per a il·lustrar el quadre de l'esquerra prenem l'exemple del 
enneàgon, del que podem obtindre fins a quatre estrelles depenent 
del número de vèrtex que saltem. 

Unim vèrtex saltant-nos el segon, el tercer el quart i el cinquè

Es defineixen per M/N, sent N el número de vèrtex del polígon regular 
convex i M el salt entre vèrtex. N/M ha de ser fracció irreducible, del 
contrari no se genera el polígon estrellat que indica la fracció.

Per saber quants polígons estrellats es possible inscriure en un polígon convex:
 n és el nº de vèrtex del polígon regular convex.
Es possible construir tants polígons estrellats com números sencers hi han, menors que la seva mitat (n/2) i 
prims amb n.
Exemple: Heptàgon (7 costats), la seva mitat és 3.5 i els números sencers menors de 3,5 són el 2 i el 3. Llavors 
podem unir els vèrtex de dos en dos o de tres en tres.

FALSES ESTRELLES
En alguns casos al unir els vèrtex de forma alterna podem encontrar-nos 
en que en realitat inscribim altres polígons convexos dintre del polígon 
inicial. Amb aquestos casos no obtindrem veritables polígons estrellats sino 
falses estrelles.

ESTRELLAR POLÍGONS
Estrellar un polígon consisteix en perllongar els seus costats per a que es tallen de nou, 
entre sí de manera que s'obtinga un altre polígon amb forma de estrella.

A la esquerra podems veure el procés de estrellar un pentàgon.
Per a aquest polígon només podems estrellar-lo un cop, perquè 
el pentàgon només genera un polígono estrellat.
Al pentàgon estrellat també s'anomena generalmente 
PENTAGRAMA o
pentàcle i és una figura molt
significativa simbòlicament, sobre tot
per contindre la proporció divina oculta
en les seves mesures.

Si estrellem un polígon convex observem que la 
primera estrella que es genera és la que es produeix al 
saltar el menor número de vèrtex. Si continuem 
estrellany-la aconseguirem la segona estrella. I així 
succesivament podrem dibuixar, unes dintre d'altres,
totes les estrelles possibles que el polígon ens ofereixi. 
El mateix passa si inscribim la estrella començant per 
el màxim salt de vèrtex (procedimient invers).
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Conceptes FORMES POLIGONALS  ESO

Un polígon és :..........................................................................................................................
...................................................................................................................................................

CLASSIFICACIONS

Polígon convex:...........................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................
Polígon còncau: .........................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................

Equiangle                                                    tots els costats iguals
Equilàter                                                      tots els seus costats i angles iguals
Regular                                                        costats i angles desiguals
Irregular                                                       tots els seus angles iguals 

4. Situa les següents parts del polígon: costat, vèrtex, diagonal major, diagonal menor,          
      perímetre, centre i apotema.

1. Emplena les següents definicions 

3.Els polígons reben nom, escriu-los.

3 = triangle
4=
5=
6=
7=
8=
9=
10=
11=

12=
13=
14=
15=
16=
17=
18=
19=

2. Relaciona amb fletxes les següents definicions 



Triangles i Quadrilàters        ESO

TRIANGLE: 

CLASSIFICACIÓ : 
Segons els seus costats

Segons els seus angles

5. Completa les següents definicions 

...........................         ............................         ............................

...........................         ............................         ............................

6. Escriu el nom de les següents figures: 

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................

........................
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A

B

B
A C

C

7. Construcció d'un triangle coneguts els tres costats

8. Construcció d'un triangle  rectangle coneguda la hipotenusa h i un catet AB:

A B
h

Construccions Triangles i Quadrilàters  ESO



NOM i COGNOMS:                                                                                          CURS:                                                  
                                                                                                                          DATA:        /      /        

Educació Visual i Plàstica escaireicartabo@gmail.com

Generalitat de Catalunya                                   Institut Vila-seca    Av. De l'Alcalde Pere Molas, s/n    

Departament d'Educació                                                     Tel.  977 394 244    e3008523@xtec.cat

A B
A D

9. Construcció d'un rectangle coneguts els seus costats

10. Construcció d'un rectangle coneguts un costat AB i la diagonal AC:

A

BA

C

Construccions Triangles i Quadrilàters  ESO
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A C
B D

11. Construcció d'un rombe conegudes les diagonals AC i BD

12. Construcció d'un trapezi rectangle a partir de A (vèrtex recte) coneixent la base major AB, 
       la altura h i la diagonal AC 

A

DA

B

CA

h

Construccions Triangles i Quadrilàters  ESO
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13. Triangle equilàter

Construccions Polígons Regulars Inscrits. Mètodes Particulars          ESO

14.Quadrat

15. Pentàgon 16. Hexàgon

18. Octògon17. Heptàgon
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Construcció Polígons Regulars Inscrits. Mètode General          ESO
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Polígons Estrellats          ESO

20. Hendecàgon estrellat PAS 2

21. Hendecàgon estrellat PAS 3



NOM i COGNOMS:                                                                                          CURS:                                                  
                                                                                                                          DATA:        /      /        

Educació Visual i Plàstica escaireicartabo@gmail.com

Generalitat de Catalunya                                   Institut Vila-seca    Av. De l'Alcalde Pere Molas, s/n    

Departament d'Educació                                                     Tel.  977 394 244    e3008523@xtec.cat

22.Hendecàgon estrellat PAS 4

Polígons Estrellats          ESO

23. Hendecàgon estrellat PAS 5
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24. Falsa estrella del hexàgon

25.Falsa estrella del octògon

Polígons Estrellats          ESO
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