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SIMETRIA AXIAL I FIGURES GEOMÈTRIQUES

Objectius 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne pugui descobrir les propietats 
geomètriques de determinades figures i que les pugui generalitzar a objectes 
quotidians.

Descripció de l’activitat 

En  aquesta  activitat  es  parteix  d’unes  aplicacions  amb  GeoGebra  per 
visualitzar  el  eixos  de  simetria  de  les  figures  geomètriques  elementals 
(quadrat, rectangle, paral·lelogram). Després es proposen altres activitats en 
les  que  s’aprofunditza  en  aquest  concepte  i  en  les  que  l’alumne  ha 
d’aprendre a fer servir les eines idònies per a treballar la simetria axial.

Recursos emprats

Aplicacions fetes amb GeoGebra. 
Propostes d’exercicis preparats per resoldrel’s amb GeoGebra.

Aspectes didàctics i metodològics

Aquesta activitat seria aconsellable treballar-la grups de dos tot i que també 
es poden fer individualment.
Respecte a l’avaluació el professorat podria proposar activitats relacionades 
amb les que figures que han treballat els  alumnes amb les  aplicacions.  És 
important que l’alumne faci servir el regle i  l’escaire a més del programa 
GeoGebra com a eina de treball. Cal que aprengui a fer servir els dos tipus 
d’eines  sense  perdre  mai  de  vista  quina importància  té cada  una d’elles. 
L’avaluació ha d’anar dirigida en aquest sentit.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
El bloc de continguts que es treballa fonamentalment és el de espai i forma 
(figures geomètriques, grandària) i mesura (càlcul d’àrees, volums).
Es  treballa  la  competència  matemàtica  i  processos  com  raonament, 
representació, generalització.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO, no obstant 
podria ser base per treballar aquest tema a altres cursos d’ESO. 
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Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb Ciències de la naturalesa i Tecnologia.

Documents o recursos adjunts

Aplicacions amb GeoGebra (fitxer GeoGebra i pàgina web):
- Plegacuad
- Plegarect
- Pliapara
- Simaxial
- Simetria axial
- Construcció simètric
- Construcció simètric polígon
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