
Els 7 frisos

Objectius

Conèixer,  identificar  i  reproduir  els  moviments  del  pla.   Crear  les  pròpies 
composicions utilitzant aquestes transformacions.
Exercitar les combinacions simultànies d'aquestes simetries.
Construir  un  cartell  amb  els  7  tipus  de  frisos  a  partir  d'un  mateix  motiu 
retallat.

Descripció

És una proposta  per  treballar  els  moviments  al  pla  amb la  construcció  de 
cartells amb els 7 tipus de frisos. La classificació dels frisos en 7 grups es basa 
en les isometries que contenen.

Imatge

Aspectes didàctics i metodològics

Prèviament a la realització dels cartells cal treballar el concepte de translació, 
gir, i les diferents simetries. A la  pàgina web  (1)   hi trobareu 5 animacions que 
faciliten l'explicació. 
Els fulls(2) que es poden personalitzar amb valors diferents per cada alumne 
són exercicis per consolidar els moviments treballant al pla cartesià.
A la pàgina web  també hi trobareu la construcció de GeoGebra(3) que visualitza 
els 7 frisos a partir d'un pentàgon modificable. 

http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/geometria2d/frisos/frisos.html
http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/geometria2d/frisos/frisos.html


Per  la  realització  dels  cartells  és  recomanable  el  treball  per  parelles.  Si 
s'assegura  prèviament la  disponibilitat  del  material  i  estris  per  tothom, els 
cartells es poden realitzar amb 3 hores de classe.
L'activitat es pot ampliar amb l'estudi i recerca de frisos als edificis del nostre 
entorn tot seguint les activitats proposades per la Teresa Picó una còpia de les 
quals trobareu a la web(1)

Continguts, competències i processos 

Desenvolupar  raonaments  geomètrics  per  analitzar  i  crear  figures 
geomètriques. Comunicar conceptes matemàtics. 

Connexions

Educació visual i plàstica. 
Ciències Socials

Alumnat a qui s'adreça especialment

Tercer d'ESO 

Autoria

Enric Brasó i Campderrós. 

Documents adjunts.

(1) La pàgina web de  “Matemàtiques visuals” és

http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/geometria2d/frisos/frisos.html 

(2) Els fulls amb exercicis de moviments. transgirsime.pdf transgirsime.ods

(3) La construcció de GeoGebra frisos.ggb

(4) El guió per als alumnes per realitzar el cartell MA_frisos.odt

http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/geometria2d/frisos/frisos.html
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