
FUNDAMENTOS TEÓRICOS

Un grafo é unha representación gráfica na que se unen unha serie de puntos (nodos) mediante
arestas ou segmentos de arcos. Resulta un método de utilidade para visualizar relacións entre
elementos.

Empregaremos  grafos  para  representar  de  forma  visual  as  táboas  de  multiplicar.  Para  iso
situaremos os nodos de forma equidistante sobre unha circunferencia e identificaremos cada un
dos nodos de forma ordenada co cero ou cun número enteiro. Estes nodos serán os que unamos
para  representar  a  táboa  de  multiplicar  por  un  número.  Podemos  pensar  en  dúas  formas
diferentes de construílas.

Como exemplo, podemos representar a táboa do 2. Multiplicamos cada nodo (que representa un
número natural) por 2 e unimos co resultado obtido. No caso de que o valor supere 9, daremos a
volta á circunferencia. É dicir, unimos como segue:

0·2=0
1·2=2
2·2=4
3·2=6
4·2=8

5·2=10 → 0 
6·2=12 → 2
7·2=14 → 4
8·2=16 → 6
9·2=18 → 8

Así, obtemos a seguinte figura:

A segunda forma de construír o grafo consiste en unir sucesivamente os múltiplos dun número. Por
exemplo, para a táboa do 2 unimos 0, 2, 4, 6, 8...  Este é o método habitual que se emprega na



pedagoxía Waldorf para representar as táboas de multiplicar nas súas rodas. Neste caso o debuxo
resulta:

MATERIAIS E MÉTODOS

Observamos  que  estas  imaxes  se  parecían  similares  a  rosetóns  e  a  outras  estruturas
arquitectónicas.  Para  comprobar  se  realmente  podiamos  construír  rosetóns  mediante  estes
procedementos empregamos o programa GeoGebra, que permite debuxar figuras xeométricas de
forma rápida e precisa.

Como os rosetóns son figuras máis complexas, pensamos que podiamos combinar nunha mesma
circunferencia  táboas  de  diferentes  números,  unindo  os  nodos  con  arcos  en  lugar  de  con
segmentos e mesmo combinando circunferencias de distintos tamaños. Desta forma obtivemos
rosetóns de formas tan complexas como esta:

A  continuación  buscamos  rosetóns  de  edificios  reais,  para  comprobar  se  podemos  facer  o
procedemento ao contrario: dado un rosetón real, establecer que táboas de multiplicar podían
estar representadas nese rosetón.

Como exemplo, atopamos rosetóns de todo tipo, como esta decoración da igrexa de Santiago de
Betanzos, en que combinando diferentes táboas en varias circunferencias de distintos raios fomos
quen de transformar nunha imaxe de GeoGebra con varias táboas de multiplicar:



CONCLUSIÓNS

A partir do noso estudo concluímos:
• Podemos identificar figuras derivadas graficamente das táboas de multiplicar  deseñadas

mediante unión de puntos en rosetóns e noutros elementos artísticos (interior de cúpulas,
cortes nas xemas).

• A  combinación  das  diferentes  figuras  resultantes  das  táboas  de  multiplicar  permiten
deseñar novos rosetóns, figuras decorativas ou mandalas modificando os elementos que
conforman os círculos e as formas en que unimos os puntos.
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