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Transformacions geomètriques

Una transformació geomètrica és un 
procés gràfic que, aplicat a una figura 
geomètrica, ens permet obtenir una de 
nova. 
La relació entre ambdues figures 
dependrà del tipus de procés de 
transformació aplicada; es tractarà 
d’una relació geomètrica.

Transformació 
geomètrica

Figura original

Nova figura



Transformacions geomètriques

.- Tipus de transformacions geomètriques:

1. ISOMÈTRIQUES 
La figura obtinguda té els 
mateixos costats, els 
mateixos angles i estan 
disposats en el mateix 
ordre. 

2. ISOMÒRFIQUES 
La figura obtinguda té els 
mateixos angles i els seus 
costats són proporcionals. 

3. ANAMÒRFIQUES 
La figura obtinguda és de 
forma diferent, però té la 
mateixa superfície que la 
original.. 

Figures iguals 
(relació d’igualtat) 

Figures equivalents 
(relació d’equivalència) 

Figures semblants 
(relació de semblança) 



Transformacions geomètriques

Transformacions 
geomètriques

1.  Transformacions 
 ISOMÈTRIQUES 
(figures iguals o idèntiques) 

1.1. Identitat o còpia 
1.1.1. Còpia per triangulació. 
1.1.2. Còpia per coordenades rectangulars. 
1.1.3. Còpia per coordenades polars. 

2.  Transformacions 
 ISOMÒRFIQUES 

(figures semblants) 

1.2. Moviments del pla 
1.2.1. Translació. 
1.2.2. Gir.  
1.2.3. Simetria central. 
1.2.4. Simetria axial. 

3.  Transformacions 
 ANAMÒRFIQUES 

(figures equivalents) 

2.1. Homotècia 
2.2. Semblança 

Procediments específics per  
passar d’una figura a una altra 
 amb la mateixa superfície. 



1. Transformacions isomètriques 

Transformacions 
geomètriques

1.  Transformacions 
 ISOMÈTRIQUES 
(figures iguals o idèntiques) 

1.1. Identitat o còpia 
1.1.1. Còpia per triangulació. 
1.1.2. Còpia per coordenades rectangulars. 
1.1.3. Còpia per coordenades polars. 

2.  Transformacions 
 ISOMÒRFIQUES 

(figures semblants) 

1.2. Moviments del pla 
1.2.1. Translació. 
1.2.2. Gir.  
1.2.3. Simetria central. 
1.2.4. Simetria axial. 

3.  Transformacions 
 ANAMÒRFIQUES 

(figures equivalents) 

2.1. Homotècia 
2.2. Semblança 

Procediments específics per  
passar d’una figura a una altra 
 amb la mateixa superfície. 



Dues figures són iguals si tenen 
els mateixos costats, els mateixos 
angles i estan disposats en el 
mateix ordre. 
Si a més a més al superposar-les 
coincideixen direm que són 
idèntiques. 
La transformació geomètrica que 
transforma una figura en ella 
mateixa s’anomena identitat (o 
còpia). 

Figures iguals

Figures idèntiques

Igualtat. Identitat o Còpia



Igualtat. Identitat o Còpia

1.1.1. Còpia per triangulació.

1.1.3. Còpia per coordenades polars.

1.1.2. Còpia per coordenades rectangulars.



Igualtat. Moviments del pla

1.2.1. Translació d’un o més punts 
La translació d’un punt A es realitza 
aplicant-li un moviment determinat 
per un vector de translació donat. 
Aquest vector indica: 
.- la direcció del moviment 
.- el sentit del moviment 
.- la llargada del desplaçament

1.2.2. Gir d’un o més punts. 

Per aplicar a un punt A un gir cal 
determinar prèviament el centre de gir O 
i l’angle de gir α. 
A cada punt aplicarem un gir amb centre a 
O  de magnitud igual a α. 



Igualtat. Moviments del pla

1.2.3. Simetria central d’un punt A. 

El punt A’, resultant d’aplicar al punt A una 
simetria central amb centre de simetria O, es 
troba fent passar una recta pels punts A i O i 
col·locant la distància AO a partir del centre i 
pel costat contrari a A.

Simetria central d’un segment. 

Aplicarem al cada extrem del segment una 
simetria central amb el mateix centre de simetria; 
a cada punt X’ es trobarà a una distància OX del 

punt O  

ATENCIÓ 

La translació, el gir i la 
simetria central també 
donen com a resultat 
figures idèntiques.



Igualtat. Moviments del pla

1.2.4. Simetria axial d’un punt A. 

El punt A’, simètric d’A en relació a una recta 
r (eix de simetria), està situat sobre la recta 
perpendicular a l’eix que passa per A i a la 
mateixa distància Ar però pel costat contrari a 
A.

ATENCIÓ 

La simetria axial és l'única transformació 
geomètrica isomètrica que no dona figures 
idèntiques. 
Les figures obtingudes són iguals, però no 
idèntiques; és a dir, no coincideixen si les 
superposem. 
S’anomena moviment invers.



2. Transformacions  isomòrfiques

Transformacions 
geomètriques

1.  Transformacions 
 ISOMÈTRIQUES 

(figures iguals o idèntiques) 

1.1. Identitat o còpia 
1.1.1. Còpia per triangulació. 
1.1.2. Còpia per coordenades rectangulars. 
1.1.3. Còpia per coordenades polars. 

2.  Transformacions 
 ISOMÒRFIQUES 

(figures semblants) 

1.2. Moviments del pla 
1.2.1. Translació. 
1.2.2. Gir.  
1.2.3. Simetria central. 
1.2.4. Simetria axial. 

3.  Transformacions 
 ANAMÒRFIQUES 

(figures equivalents) 

2.1. Homotècia 
2.2. Semblança 

Procediments específics per  
passar d’una figura a una altra 
 amb la mateixa superfície. 



Semblança. La Homotècia

2.1. Homotècia d’un punt A. 

Per realitzar una homotècia són necessaris un 
centre d’homotècia i una raó d’homotècia. 

El centre d’homotècia és un punt del pla i la raó 
d’homotècia és un valor entre – infinit i + infinit  
(per exemple 0.5, -4, -0.37 o 1.75) 

El punt A’, homotètic d’A en relació a O, està 
situat sobre la recta que passa per A i O i a la 
distància AO multiplicada per el valor de la raó 
r. 
Si el signe d’r és positiu, A’  es troba en la 
mateixa direcció que A. Si és negatiu està en 
sentit contrari.



Semblança. La Homotècia

Raó d’homotècia. 

La raó d’homotècia actua com un factor 
d’ampliació o reducció de la figura original.  
.- si el valor és = o > [1] la figura augmenta. 
.-  si el valor és < [1], la figura resultat és més 
petita. 

El signe de la raó (+ o -) fa que la 
transformació sigui directa (en el mateix 
sentit) o bé inversa (en sentit contrari).

ATENCIÓ 
El cas d’homotècia amb raó = 1 és un cas d’identitat. 
El cas d’homotècia amb raó = -1 és equivalent a una simetria 
central o a un gir de 180º en relació al punt O, centre 
d’homotècia. 



Semblança. Semblança

2.2. Semblança com a transformació 
geomètrica. 

La semblança es defineix com el 
producte d’una homotècia per un 
moviment. 
Si el moviment és directe, la semblança 
és directa; si el moviment és invers 
(simetria axial), la semblança és 
inversa.

Obtenció d’una figura semblant a partir 
de l’original per aplicació d’una 
translació i d’una homotècia directa de 
raó r >1 i centre O

Vector translació

O

Figura original

Figura’ idèntica

Figura’’ semblant



3. Transformacions  anamòrfiques

Transformacions 
geomètriques

1.  Transformacions 
 ISOMÈTRIQUES 

(figures iguals o idèntiques) 

1.1. Identitat o còpia 
1.1.1. Còpia per triangulació. 
1.1.2. Còpia per coordenades rectangulars. 
1.1.3. Còpia per coordenades polars. 

2.  Transformacions 
 ISOMÒRFIQUES 

(figures semblants) 

1.2. Moviments del pla 
1.2.1. Translació. 
1.2.2. Gir.  
1.2.3. Simetria central. 
1.2.4. Simetria axial. 

3.  Transformacions 
 ANAMÒRFIQUES 

(figures equivalents) 

2.1. Homotècia 
2.2. Semblança 

Procediments específics per  
passar d’una figura a una altra 
 amb la mateixa superfície. 



Equivalència

3. Equivalència 

Les figures equivalents són figures de 
formes diferents, però que tenen en 
comú que les seves àrees mesuren el 
mateix. 

Existeixen procediments particulars per 
a la transformació de: 

.- Triangles en quadrats. 

.- Rectangles en quadrats. 

.- Cercles en quadrats. 

.- Triangles en rectangles. 

.- Quadrat equivalent a altres dos 
donats, 
.- etc.



Equivalència

1. Polígon original 2. Descomposició en n triangles 
(triangulació) 

3. Transformació dels triangles en rectangles 
equivalents i, posteriorment, en quadrats 
equivalents. 

1 
1 2 3 

n 
... 

Sp 



Equivalència

4. Quadrat final suma dels n quadrats anteriors. 
Sq = Sp 

 i la seva àrea és igual a la del polígon. 

      1           +           2          +        3       +     ...     +          n

Sq Sp ⬄ 


