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Matemàtiques i creativitat 

 
 

 

Objectius 

Identificar i aplicar transformacions geomètriques a un quadrat . 
Reconèixer els moviments en el pla: desplaçaments, simetria i girs. 
Explorar aquests moviments amb materials físics i virtuals. 
Gaudir amb l’anàlisi de mosaics: l’Alhambra, Escher... 

Descripció de la proposta 

Aplicació de  diverses transformacions geomètriques a un quadrat per tal d’obtenir una tessel·la. 
Experimentació, fent ús de materials físics( llapis, paper, tisores) i virtuals (applets, PDI, 
GeoGebra...) per tal de comprovar els resultats obtinguts amb les transformacions.  
Gaudir amb la visió de mosaics de l’Alhambra i de l’Escher. 
Despertar la creativitat de l’alumnat  amb la construcció de  les seves pròpies tessel·les i dels seus 
mosaics. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Es treballen dues àrees: matemàtiques i plàstica.  
Es fomenta tant el treball individual com el col·lectiu, depenent dels agrupaments de l’alumnat en 
cada una de les sessions. 
L’ús de la PDI facilita la comunicació i l’intercanvi entre iguals. 
Tot i que les activitats proposades es poden dur a terme amb materials físics, l’ús del GeoGebra  i 
dels applets que s’adjunten faciliten a l’alumnat l’aplicació de les transformacions i per tant 
l’experimentació i la posterior comprovació dels resultats. 
En els documents adjunts, el professorat trobarà, a més dels enllaços a webs i a les activitats, les 
explicacions necessàries pel seu ús i el de la PDI, 
 

Recursos emprats 

GeoGebra, Paint, programari Smart per la PDI, Java, Applet del Freudenthal Instituut 

Continguts, competències i processos que es treball en de forma  destacada  

Continguts: Blocs de Mesura i Espai i forma 
Competències: 4- Competència matemàtica, 2-Competència artística i cultural, 3-Competència 
digital, 7-Competència en el coneixement  i  la interacció amb el món físic. 
Dimensions: 2,4,7, 8, 10 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

Cicle superior i segon nivell de cicle mitjà  .  
Aquesta activitat s’ha comprovat i portat a l’aula amb un grup de segon nivell de cicle mitjà 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  

Àrea matemàtiques i Àrea Visual i plàstica. 

Documents adjunts 

  
• Material per al professorat. 

PDI: “Matemàtiques i creativitat” –Autora: Consol Anguila 
Explicacions per l’ús de la PDI ”Matemàtiques i creativitat”. 
Activitat de creació de tessel·les amb paper, llapis i tisores. 
Activitat de creació de tessel·les amb GeoGebra i Applet del Freudenthal Instituut 
Activitat de creació de tessel·les amb el Paint 
 

• Altra documentació (fotografies, àudios, vídeos, applets...) 
Applet del Freudenthal Instituut 
:  http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00180/leerling.html 
Activitat amb GeoGebra de Manuel Sada: 
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/movimientos.htm 
Web de Tessellations.org: http://www.tessellations.org/guestgallery3thumbs.shtml 
Mosaics de l’Alhambra: http://mimosa.pntic.mec.es/clobo/geoweb/mosa6.htm 

Autoria 

Consol Anguila 


