
                

Nucli
Transformacions en el pla

Objectius

 Entendre com funcionen, identificar i aplicar transformacions en el pla usant 
un programa de geometria dinàmica:

 Les isometries (dites també "simetries" o moviments): 
 translacions 
 girs 
 simetries axials 
 simetries centrals 

 Les homotècies 
 Raonar que la composició de "simetries" és una altra "simetria" i, per casos 

senzills, identificar quina és. 
 Identificar totes les  "simetries" d'un objecte pla senzill i fer la taula de la 

composició (opcional). 

Descripció de l’activitat

Es presenta una seqüència d'activitats amb GeoGebra. Hi ha activitats d'exploració i 
activitats  de  construcció.  Cada  activitat  s'ha  preparat  deixant  visibles  només  les 
eines que fan falta perquè l'alumnat les trobi sense perdre temps. Es fan un seguit de 
preguntes que l'alumnat ha de raonar i respondre per escrit desprès d'explorar les 
aplicacions GeoGebra.
L'alumnat treballarà individualment o en petits grups, segons el professorat consideri 
més adequat i conforme als mitjans tecnològics disponibles. 
L'última activitat, sobre les simetries d'una figura, es pot deixar per a l'alumnat més 
ràpid i, si es creu convenient, també es proposar a aquest alumnat l'estudi d'altres 
figures com quadrats i polígons regulars.

Recursos emprats

Ordinadors a l'aula amb connexió a Internet per anar seguint les activitats que cal fer 
a la llibreta, per explorar les aplicacions GeoGebra interactives i crear els documents 
GeoGebra proposats. 
Vídeo introductori sobre els mosaics de l'Alhambra i els gravats de M.C. Escher (6,5 
minuts).
Vídeo de la conferència de Marcus du Sautoy sobre simetria (18 minuts).
Seqüència d'activitats amb GeoGeogebra.
Paper per retallar i manipular físicament els moviments del pla.
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Guia de l'alumnat en diferents versions:
a) Podeu utilitzar la versió web de les activitats com a guia de l'alumnat.
b) Si treballeu amb Moodle, podeu baixar prèviament el paquet SCORM i instal·lar-lo 
en un curs Moodle. Això us permetrà fer el seguiment d'una manera més còmoda i 
recollir els documents GeoGebra creats per l'alumnat.

Aspectes didàctics i metodològics 

Dinàmica de la classe:
Es comença amb un vídeo sobre els mosaics de l'Alhambra i d'Escher per introduir la 
idea de simetria. Es treballa una activitat amb GeoGebra que permet veure com 
s'apliquen  translacions, girs i simetries per construir un mosaic periòdic. Per cada 
tipus  de moviment,  i  també per  les  homotècies  de  raó k,  hi  ha  dues  activitats 
GeoGebra i es proposa que els alumnes descriguin com poden obtenir les imatges 
d'un  punt,  a  partir  del  que  han  experimentat.  Cal  posar  en  comú  les  diferents 
descripcions  i  consensuar  una  resposta  entre  tota  la  classe.  Es  caracteritzen  els 
moviments bàsics pels seus punts fixes, rectes fixes i recta de punts fixes. S'estudia 
la composició de moviments en tres casos senzills  i es proposa la manipulació de 
paper  retallat  per  comprendre  quin  és  el  resultat  de  la  composició.  Es  proposa 
l'estudi  de  les  simetries  d'un  triangle  i  d'un  l'estel  de  sis  puntes  per  tal  de 
comprendre com és d'important la forma en què els moviments interactuen entre 
ells.
Temporització: unes 6 hores de classe, depenent del grup d'alumnes. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:  Exploració  de  les  característiques  de  reflexions,  girs  i  translacions 
mitjançant objectes físics, dibuixos i programes de geometria dinàmica. Ús de les 
transformacions  geomètriques  per  establir  propietats  de  figures  geomètriques. 
Relació entre semblança, ampliacions i reduccions. Factor d’escala. 
Competències:  autonomia  i  iniciativa  personal,  matemàtica,  aprendre  aprendre, 
tractament  de  la  informació  i  competència  digital.  Però  en  definitiva,  les 
competències treballades depenen de com es dugui a terme l'activitat a l'aula.
Processos: resolució de problemes.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de 3r d'ESO. 
Coneixements previs: nocions de geometria elemental treballades a 2n d'ESO.

Documents adjunts
Material de treball per al professorat
Document  SCORM  per  restaurar  el  material  en  un  entorn  virtual 
d'aprenentatge (per exemple, en un curs Moodle):
http://www.xtec.cat/%7Evoliu/SCORM/eso3/transformacions_pla-
SCORM12.zip
Material de treball per a l'alumnat:
Versió  web de l'SCORM (per aquells centres que no disposin d'entorn virtual 
d'aprenentatge):
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http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso3/transformacions_pla-SCORM12.zip
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso3/transformacions_pla-SCORM12.zip


                

http://www.xtec.cat/%7Evoliu/transformacions_pla/
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