
Mosaicos
Apuntes de Aula para alumnado de 1º da ESO deseñados por Horacio González Diéguez - Creative Commons BY-NC-SA



Para facer a retícula, primeiro coloca o papel en horizontal, despois deixa un marxe de 1cm e fai marcas cada 3cm na 
parte superior e na parte inferior da folla. Lembra medir sempre dende o lado esquerdo e ten en conta que debe sobrar 

1,7cm polo lado dereito!

Vas elaborar 3 mosaicos diferentes e para cada un deles necesitas unha 
retícula con cadrados de 3x3 cm. Debuxa 3 cuadrículas seguindo os 
pasos indicados.
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A continuación deixa un marxe de 1cm e fai marcas cada 3cm, na parte esquerda e na parte dereita da folla. Lembra 
medir sempre dende a parte inferior e ten en conta que neste caso deben sobrar 2cm pola parte de arriba!
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Un mosaico e un deseño formado por combinación e repetición de figuras xeométricas planas. Ao longo deste caderno 
vas a aprender a deseñar mosaicos partido da figura xeométrica mais sinxela; o cadrado.  Os mosaicos elabóranse po-

ñendo figuras xeométricas unhas ao lado doutras para cubrir o espazo, co seguinte deseño baseado nas dúas diagonais 
do cadrado, podes facer infinidade de mosaicos diferente, vai xirando o deseño para elaborar un. 

Utiliza a primeira cuadrícula para elabora un mosaico diferente do que 
hai a continuación, xirando o deseño da tesela como ti queiras.
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Para elaborar o teu mosaico podes debuxar e recortar unha reserva de papel e dar cores con ceras Manley.

Inventa oito deseños diferentes para pezas de mosaico e debúxaos nun 
papel cuadriculado a man alzada.

Agora que xa sabes como é un mosaico vas deseñar o teu, partindo dunha tesela inventada por ti. Podes crear infini-
dade de tesela diferentes para o mosaico, pero é importante que o seu deseño sexa sinxelo, para poder repetilo con 

facilidade moitas veces. Aquí tes tres exemplos de teselas de mosaico que son sinxelas pero moi diferentes.

Para deseñar as teselas con facilidade utiliza una folla cuadriculadas e debuxa a man alzada oito cadrados grandes 
con 6x6 cadrados de lado.
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Cada un dos cruces das liñas do teu caderno cuadriculado 
é o vértice dun dos cadrados que compoñen a túa figura. 
As liñas que debuxes deben partir dun vértices e rematar 
noutro para que despois resulte sinxelo copiar a figura.

Podes ir remarcando algúns dos lados dos cadrados pe-
quenos.

Podes unir vértices que non estean na mesma liña para 
facer rectas inclinadas.

E, por último, podes trazar arcos de circunferencia que 
teñan o seu centro nun dos vértices.

Inventa oito deseños diferentes e escolle o que mais che guste..



Utiliza a segunda cuadrícula para elaborar un mosaico repetindo o teu 
deseño tal cal é, sen xiralo ni voltealo.

Utiliza a terceira cuadrícula para elaborar un mosaico distinto ao anterior 
repetindo o teu deseño, xirándoo e volteándoo.

Para elaborar o mosaico podes debuxar e recortar unha reserva de papel para dar cores con ceras Manley como no 
primeiro mosaico.

Para elaborar o mosaico podes debuxar e recortar unha reserva de papel para dar cores con ceras Manley como no 
primeiro mosaico.


