
1. Transformacions geomètriques

Una transformació geomètrica T transforma, segons un criteri determinat, cada punt P del pla en un altre 
punt P'. Per exemple: els punts A i B són transformats desplaçant-los segons un vector donat v  (aquest és el 
criteri de transformació emprat en aquest cas)

Es diu que els punts P i P' són punts homòlegs per la transformació T. Si, en aplicar la transformació T, el 
punt P es transforma en ell mateix, aleshores diem que P és un punt doble o invariant. En l'exemple anterior 
els punts A' i B' són els punts homòlegs de A i B.

Tot  el  que  s'ha  dit  sobre  transformacions  i  punts,  es  pot  estendre  a  altres  objectes  geomètrics  del  pla: 
segments, rectes, angles, polígons... Per exemple, si apliquem la transformació T a tots els punts d'una figura 
F obtenim la figura homòloga F'. 

En aquest cas també podem trobar elements que, en aplicar la transformació T no canvien, i els anomenarem 
elements invariants. 
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Els vèrtex d'un polígon es poden recòrrer en el sentit en què es mouen les busques del rellotge  (sentit 
horari) o en sentit contrari (sentit antihorari). En cada cas obtenim una llista de punts diferent.

Si recorrem els vèrtex de la figura original i els de la figura homòloga en el mateix sentit obtindrem dues 
llistes de punts. Si els punts homòlegs estan ordenats segons la llista de punts originals corresponents, es diu 
que la transformació és directa. En cas contrari es diu que  és inversa.

Si recorrem en sentit horari les figures F i F' de l'exemple anterior obtenim: A, B, C, D per a la figura F i A', 
B', C', D' per a la figura F'. Els punts originals i els homòlegs corresponents apareixen en el mateix ordre. 
Per tant, la transformació de l'exemple és directa.

2. Transformacions isomètriques o moviments en el pla 

Les transformacions isomètriques,  també conegudes com a  moviments o  isometries, són transformacions 
geomètriques que conserven la forma i la grandària de les figures, per tant conserven les distàncies entre 
punts i els angles. 

És a dir, en aplicar un moviment
• la distància entre dos punts P i Q és la mateixa que entre els punts homòlegs P' i Q'. 
• l'angle determinat per tres punts P, Q i R és el mateix que el determinat pels punts homòlegs P', Q' i 

R'. 

Podem distingir els següents tipus de moviments en el pla:
• Translacions 
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• Girs 

• Simetries (axials i centrals)

3. Transformacions isomòrfiques

Les transformacions isomòrfiques conserven la forma de les figures, per tant conserven els angles però la 
distància  entre  dos  punts  homòlegs  és  proporcional  a  la  distància  entre  els  dos  punts  originals.  Podem 
distingir els següents tipus de transformació isomòrfica:

• Homotècies (ampliacions i reduccions) 

• Semblances (homotècia + moviment)
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