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Títol: Modificació d'envasos 

 

 

Objectius  

Identificar les diferents parts d'un prisma per tal de construir-lo a partir d'un desenvolupament 

pla. Relacionar longituds, àrees i volums de manera manipulativa per tal de trobar l'envàs més 

adequat. 

Treballar la proporcionalitat mitjançant l'origami i utilitzar aquesta per tal de trobar la longitud del 

costat del quadrat necessari per construir  embolcalls amb una forma donada i una capacitat 

concreta. 

 

Descripció de la proposta  

Es tracta de dues activitats independents que tenen en comú el treball manipulatiu amb paper 

per tal de consolidar els volums. 

 

Toblerone: Es construeixen prismes de base triangular amb un volum donat a partir d'un 

desenvolupament pla. Es comparen les àrees totals de cadascun dels prismes (incloent les 

pestanyes per enganxar)  per tal d'escollir l'envàs més ecològic. Es comparen les proporcions 

amb l'envàs original. 

 

Muffin: Es construeix un embolcall fent una variació a la part inferior d'una capsa Masu. 

S'estableixen les relacions entre la mida del paper utilitzat, l'àrea de la base de l'embolcall i 

l'altura i la capacitat d'aquest. Es troba la quantitat màxima d'embolcalls que es poden fer a 

partir d'un full DIN A 4.  

 

Aspectes didàctics i metodològics  

Toblerone: Es tracta d'una activitat de consolidació personal i per tant és molt important que la 

primera part (fitxa de l'alumne)  es faci de manera individual, pautant el professor, tant com 

sigui necessari, a cada alumne. Per altra banda el paper de cada alumne és fonamental per tal 

de poder desenvolupar tota l'activitat i així s'ha de comunicar als alumnes per tal que la seva 

implicació sigui màxima.  

La segona part de l'activitat és una fase de reflexió grupal per tal d'escollir l'envàs més adequat. 
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Muffin:  L'activitat esta pensada per fer en grups de 3 o 4, però cada alumne ha de construir el 

seu propi embolcall. Així cada grup sempre té com a mínim un embolcall muntat a mesura que 

avança l'activitat. 

 

Cada alumne marcarà el seu propi ritme segons la seva habilitat però la temporització és de 2-3 

sessions per cada activitat i per tant la part més manual ha d'estar enllestida en començar la 

segona sessió. 

 

Recursos emprats  

Un full de paper DINA 2 (també pot ser cartolina) i cola per fer l'activitat del Toblerone.  

Per l'activitat del muffin només cal un full de paper quadrat, no importa ni la mida, ni la textura 

(pot ser a partir d'un foli) i un full de paper DINA 4. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Les dues activitats estan adreçades a l'alumnat de 2n d'ESO quan es treballen els volums. 

L'activitat del Toblerone és una activitat de consolidació i l'activitat del muffin és de 

consolidació-ampliació.  

 

Documents adjunts 

Material de treball per l'alumnat:  

Per la primera activitat: MA_Toblerone 

Per la segona activitat: MA_muffin 

 

Material per al professor: MP_orientacions  

 

Autoria 

 

Theo Santiago Colino , tsantiag@xtec.cat 
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