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TITOL Creativitat i tessel·les  

ETAPA/ 
CURS/CICLE 

Educació Primària Cicle mitjà   i superior SETMANA  

ÀREA 
Matemàtiques 
Visual i plàstica 

BLOC Espai i forma 

CONTINGUTS 
CLAU 

Mesura  
Transformacions geomètriques 

Text curricular al 
que fa referència 

Identificació i aplicació de transformacions geomètriques 
 
Reconeixement de moviments (desplaçaments, simetries i girs). 
 
Exploració de moviments utilitzant materials físics (tessel�les, miralls, plegat de paper) i suports virtuals. 

Resolució de problemes Raonament i prova Connexions Comunicació i representació 
DIMENSIONS 

Traduir Comprovar  
Preguntar-
se Conjecturar Argumentar Relacionar Identificar Expressar Representar Interpretar 

DESCRIPCIÓ BREU 
DEL PER QUÈ ES 
TREBALLA LA 
DIMENSIÓ 

Comprovar els resultats 
obtinguts, primer amb el 
GeoGebra i després amb 
l’activitat del Freudenthal 
Instituut 

Quines transformacions 
aplicarem al quadrat per tal 
que la figura resultant també 
enrajoli. 
Translació de figures en el 
pla: dalt - baix 
Esquerra - dreta 
 

Identificar desplaçaments en 
objectes de la realitat. 

Desenvolupar la creativitat. 
Comunicar el resultat 
obtingut fent ús del 
llenguatge matemàtic: 
polígon, desplaçaments... 
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Buidatge dels indicadors competencials del CReaMat 

Respon a una pregunta? 
Pot emmarcar-se en un joc, 
regularitat o fet matemàtic? 

x 
Fomenta l’autonomia 

x 

Aplica coneixements adquirits 
i en potencia de nous x 

S’intervé amb preguntes més 
que  amb explicacions x 

Relaciona diversos continguts 
de la matemàtica o de diverses 
àrees? x 

Potencia a més de l’esforç i el 
treball personal, el treball en 
equip( argumentació, 
consens....) 

x 

Pot desenvolupar-se de 
diverses formes i estimular la 
creativitat i la curiositat de 
l’alumnat? 

x 

Implica raonament i prova i 
justificació del resultat 
obtingut? x 

 
Material: PDI, ordinador, llapis i paper. 
 
DESENVOLUPAMENT DE LA ACTIVITAT: 
Hi ha varies possibilitats de l’activitat, 

• amb la PDI i  l’ordinador amb  les diferents activitats 
enllaçades. 

• amb llapis i paper quadriculat 
• amb el programa Paint 
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Implica ús d’instruments, 
material manipulatiu, recursos 
TIC, ... 

x 
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S’avança en la representació i 
en l’ús del llenguatge 
matemàtic 

x 

Documents 
adjunts:  

projecte PDI amb enllaços, document  sobre què es treballa a cada pàgina del projecte, explicacions tessel�les amb activitat Freudenthal, 
explicacions tessel�les amb el Paint, explicacions tessel�les amb paper quadriculat 

Enllaços 

http://www.fisme.science.uu.nl/toepassingen/00180/leerling.html  activitat Freudenthal Instituut 
http://docentes.educacion.navarra.es/msadaall/geogebra/movimientos.htm pàgina web de Manuel Sada 
http://www.tessellations.org/  pàgina web 
http://www.geometrygames.org/Kali/ descarregar el programa Kali 
http://mimosa.pntic.mec.es/clobo/geoweb/mosa6.htm mosaics de l’Alhambra 
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