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De que tracta la topologia? La topologia estudia les propietats de 

les figures que es mantenen invariants; és a dir quan aquestes 

figures són plegades, dilatades i contretes o deformades, no 

apareixen nous punts ni coincideixen punts diferents. Aquesta 

transformació implica que hi ha una correspondència un a un entre 

els punts de la figura original i els de la transformada; i que la 

deformació fa correspondre punts pròxims a punts pròxims. 

Aquesta última propietat s’anomena continuïtat, i el que necessitem 

és que la transformació i la seva inversa siguin les dues continues. 

Aquestes transformacions s’anomenen homeomorfismes i es diu 

que la figura original i la transformada són homeomorfes. 

 

Homeomorfismes 

 

Mostra d’homeomorfismes amb plastilina: Amb 

l’ajuda de la plastilina veurem què són les figures 

homeomorfes i  entendrem per què el topòleg és 

aquell que no sap diferenciar entre un donut i una 

tassa de cafè. 

 

Homeomemori: Memori de figures homeomorfes: Un cop ja hem 

après que són les figures homeomorfes, jugarem al típic joc del 

memori on en lloc de trobar parelles amb el mateix dibuix haurem 

de trobar parelles de figures homeomorfes.  

 

 

Arconnexió: 

Laberints: Per entendre el concepte d’arconnexió, 

farem laberints amb diverses portes d’entrada i un 

tresor amagat al seu interior. Només una de les portes 

et portarà al tresor. Així observarem que el laberint no 

és arconnex ja que hi ha dos punts que no es poden 

unir, és a dir, hi ha alguna porta des de la qual no podràs arribar cap 

al tresor. 

 

Objectes topològics curiosos: Explicarem 

curiositats sobre la banda de Moebius, l’ampolla 

de Klein, etc...  

 

 

Fractals Geomètrics: Explicarem que són els fractals 

geomètrics, mostrarem la construcció d’alguns dels 

més famosos i explicarem com amb el joc del caos es 

poden generar alguns d’aquests tipus de fractals. 

 

 

 

 

Decoració de l’estand: Models pla hiperbòlic amb 

globus 

Aquest és el pla on les rectes paral·leles no 

existeixen, és a dir,  són secants. 


