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EL LLIBRE MIRALL 
 
Objectiu  
  

• Iniciar-se en la interpretació de recursos gràfics com representats de la realitat que 
veuen utilitzant el llibre mirall. 

 
Descripció de l’activitat  
  
Activitat pensada per ser utilitzada després de l’experimentació lliure o amb activitats 
programades amb el llibre mirall . Podreu trobar exemples si cliqueu sobre la fotografia  
 

  
o aneu a: 
https://picasaweb.google.com/isorigue/Llibre_mirall_botons?authkey=Gv1sRgCMqF1rK11uXaogE 
 
 
L’arxiu per l’alumne MA llibre mirall vol representar gràficament un llibre mirall i les diferents 
imatges que es reflecteixen el segons l’obrim i el tanquem. 
 

 
 
Els nens i nenes podran veure la representació d’un llibre mirall (els dos segments blaus) i un 
objecte real que es troba al mig (punt vermell), aquest punt real es pot moure apropant-lo i 
allunyant-lo del mirall. 
La línia d’intersecció dels dos miralls està representada pel segment groc i al mateix temps es 
poden veure els dos punts reflectits que es veurien als miralls. 
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Amb el punt lliscant (segment de color verd situat a la dreta) podran simular que obren i 
tanquen l’obertura del mirall (des de 150º a 36º) reflectint els miralls que es veuen, amb els 
segments grocs i els punts vermells. 
 

 
 
 
Recursos emprats  
 
Treball TAC.  
Podeu treballar des del web de GeoGebra anant a l’enllaç Llibre mirall  o localment amb l’arxiu 
que trobareu a material per a l’alumnat.  
Si voleu treballar en local, necessiteu baixar el programa, descarregant-lo des de la pàgina 
oficial de GeoGebra. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Termporalització: 1 sessió 
Agrupament: mig grup o grup reduït. 
És molt interessant el treball de conversa i discussió entre els alumnes per tal d’afavorir els 
aprenentatges.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
L’activitat està pensada per portar-la a terme a Educació Infantil 5 anys, però es pot dur a 
terme a qualsevol nivell d’Educació Primària si es vol fer un estudi més exhaustiu sobre el tema 
de simetries i reflexions òptiques.   
 
Documents adjunts  
 

- Material de treball per a l’alumnat: 
 
  MA llibre mirall (material-1684727.ggb) 
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