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Esta exposición forma parte do traballo realizado en dous seminarios permanentes: “Arte, 
xeometría e natureza” no curso 2010-11 e “Ampliando Xeometrías no curso 2011-12” no IES 
María Soliño de Cangas do Morrazo.  Os departamentos  implicados foron: Ciencias, Debuxo 
e Matemáticas.  

Con este traballo pretendíase traballar con xeometría no centro de xeito máis dinámico, dar a 
coñecer o concepto de fractal entre a comunidade escolar, investigar a xeometría que se atopa 
na natureza de xeitos moi diversos e variados, convencer aos alumnos de que se poden atopar 
matemáticas na natureza, divulgar a través do blog  
http://xeometriaartenatureza.blogspot.com/ ,  involucrar ao alumnado no noso traballo, 
reflexionar sobre os conceptos de caos e orden, … 

A exposición consta de 6 paneis relacionados dous a dous. 

Unha primeira parella está formada polo fractal de Mandelbrot e por fotografías das costas de 
todo o mundo.  Nestes paneis traballouse o concepto de fractal matemático dende diferentes 
puntos de vista e tamén se investigaron diferentes fractais que aparecen na natureza. 
Introduciuse na comunidade educativa o concepto de fractal e fíxose notar que hai fractais na 
nosa vida cotiá: os pulmóns, as nosas costas, a maneira na que medran as árbores, o sistema 
circulatorio ou respiratorio de calquera mamífero,… Foron os alumnos os que elixiron o 
fractal que querían colocar nos paneis. Trátase de fotografías das costas de todo o mundo (en 
positivo e negativo).  

Unha segunda parella ten como temática as dualidades caos-orden, xeometría euclidea-outras 
xeometrías. De novo os alumnos foron protagonistas da construción destes paneis. Preténdese 
reflectir que no noso entorno hai diferentes xeometrías, por unha parte a euclidea coa que 
estamos máis familiarizados pero tamén xeometrías non euclideas. Aproveitamos para dar a 
coñecer na comunidade educativa a banda de Möebius, a xeometría fractal, o concepto de 
orientación, diferentes tipos de medida,… . En definitiva pretendiamos que o alumnado e 
profesorado que non é de matemáticas coñecera outras xeometrías. Asemade o intercambio de 
ideas cos outros departamentos, tanto o de Ciencias coma o de Debuxo aportaron puntos de 
vista moi interesantes. 

E por último na terceira parella trabállase co “número aureo” e coa súa beleza, así como 
formas naturais nas que aparece  en contraposición co concepto do caos. Traballouse moito 
coa beleza da xeometría, do orde, do número aureo,… . E en contraposición coa beleza do 
caos que non deixa de ser outro tipo de orde descoñecido ou non clasificado. Un exemplo 
claro deste “desorde” queda patente nas costas.  

http://xeometriaartenatureza.blogspot.com/


Os tres paneis serviron de base para reflexionar sobre conceptos moi interesantes a toda a 
comunidade educativa. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


