
Activitat:  
JOC DE LES TRA�SFORMACIO�S 
GEOMÈTRIQUES PLA�ES 
 
 
 

Activitat que forma part de la Llicència d'Estudis Retribuïda 
concedida pel Departament d'Educació de la Generalitat de 
Catalunya durant el curs 2007-08  
http://www.xtec.es/~sgracia5/index.htm  

que porta per títol  

PLA D´ACOLLIDA MATEMATICA PER L´ALUMNAT NOUVINGUT   
 
 
Destinataris 
Alumnat nouvingut 3r ESO però no exclusivament 
A partir de les primeres setmanes d’arribada al centre 
Qualsevol país i llengua d’origen  
 
Material necessari 
� El tauler DIN A3 de cartolina plastificada on hi jugarem. 
� Un conjunt de 45 targetes (15 targetes repetides tres vegades) amb les transformacions 
possibles a aplicar. 
� L’única fitxa del joc comú a tots el jugadors, la “fitxa triangle”. 
 
Imatge i documents adjunts 
 

 
 
N’hi ha tres documents adjunts a l’apartat compenents digitals: 
  
� El tauler 
� Les targetes 
� Les regles del joc (desenvolupament de l’activitat). 

  
Descripció de l’activitat  
Les transformacions geomètriques al pla són bàsiques per entendre els conceptes posteriors de 
vectors i de transformacions geomètriques a l’espai. D’altra banda, el jocs ben planificats són un 



extraordinari recurs pedagògic i aporten importants beneficis: augmenten la motivació, respecta 
la diversitat, facilita la autonomia personal i la socialització, afavoreix la memòria, l’atenció, la  
concentració, s’afronten amb més facilitat els coneixements nous...  
 
Duració 
Cada partida té una durada aproximada de 30 minuts, depenent del nombre de jugadors que hi 
formin part. La presentació de l’activitat i la reflexió final de l’activitat pot completar una sessió 
d’una hora. 
 
Competències  
Competència d'autonomia i iniciativa personal  
Comunicació i representació  
 
Etiquetes curriculars  
Exploració de les característiques de reflexions, girs i translacions mitjançant objectes físics, 
dibuixos, miralls, programes de geometria dinàmica...  
 
Connexions  
Coneixement de l’entorn físic, ciències experimentals i tecnologia  
Amb les Ciències de la Naturalesa:  
 Òptica (angles / reflexió)  

 
Coneixements previs 
Per ser una activitat indicada per les primeres setmanes d’estada al centre el nivell de llengua 
exigit serà baix. Tot i que l’activitat consisteix en un joc  de regles relativament senzilles, 
haurem d’estar segurs que els alumnes entenen les regles abans de començar i coneixen el sentit 
de  paraules clau com “fitxa”, “torn”, “jugadors”, “targetes”, “puntuació”, “caure”, “triar”, 
“agafar”, “apartar” , “guanyador”...   
Pel que fa a les matemàtiques hauran de conèixer les aplicacions de les 4 transformacions que 
farem servir durant el joc (les rotacions, les simetries, les translacions i les homotècies), encara 
que no es coneguin els aspectes formals teòrics. Justament aquesta activitat ens servirà per anar 
introduint aquests aspectes teòrics (com els eixos de simetria, factor de l’homotècia...). 
 
Aspectes a avaluar 
Alguns dels aspectes que s’hauran de tenir en compte per tal de validar l’assoliment dels 
objectius proposats podrien ser: la capacitat de concebre els moviments al pla, la capacitat de 
comprensió del llenguatge parlat,  l’expressió verbal del que es pensa i es fa, la capacitat 
d’assimilació progressiva d’informació, la comprensió del significat global del joc, la creació 
d’altres grups targetes o cartrons similars, l’interès mostrat pel joc i pel procés d’aprenentatge...  
 
Variants i activitats complementàries relacionades 
Algunes podrien ser: 
� Es pot jugar amb més de 45 targetes de transformacions. 
� Menys o més importància de la utilització del llenguatge verbal durant el transcurs del joc. 
� Possibilitat de jugar per parelles. 
� Promoció de la invenció, creació i materialització d’un tauler propi per part dels alumnes. 

 

L’original d’aquesta activitat la podeu trobar al web de “Risch Tasks” que podeu trobar als 

Enllaços Externs d’Interès. 


