
La superfície de l'esfera equival a 4 cercles

Descripció
En  aquesta pàgina web de “MATEMÀTIQUES VISUALS” s'ofereixen
diferents recursos per treballar la fórmula de la superfície esfèrica
4   r2

D'una banda, hi ha una imatge animada i una construcció animada
de  GeoGebra  que  visualitza  com  es  descompon  una  esfera  en
múltiples piràmides amb el vèrtex al centre. Això permet deduir la
fórmula de la superfície a partir  de la fórmula del volum de l'esfera
o a l'inversa.

D'altra banda, es proposa la construcció del cuboctaedre geodèsic
(poliedre similar a una esfera) a partir de 4 conjunts de polígons
retallables amb una forma que s'acosta a un cercle. 

Imatges

Aspectes  metodològics
L'ordre lògic de presentar aquesta fórmula és a continuació de la
del  volum  de  l'esfera.  Un  cop  presentada  la  idea  de  la
descomposició de l'esfera en piràmides, recordada la fórmula del
volum de l'esfera 4/3   r3,  del  volum de la piràmide i  plantejat
l'objectiu, es bo de provocar que siguin els mateixos alumnes que
arribin a la fórmula de la superfície de l'esfera. 
La  segona  activitat  manipulativa  té  com  a  objectiu  reforçar  la
comprensió i record d'aquesta fórmula.

Continguts, competències i processos 
Anàlisi  de  les  característiques  i  propietats  de  les  figures
geomètriques de dues i tres dimensions i desenvolupar raonaments
sobre relacions geomètriques. Creació  de  figures  tridimensionals
utilitzant materials físics i recursos TIC.

http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/geometria3d/sup_esfera/sup_esfera.htm


Connexions
Coneixement de l'entorn físic, ciències experimentals i tecnologia 
Educació visual i plàstica

Alumnat a qui s'adreça especialment
3r i 4t d'ESO

Autoria
Enric Brasó i Campderrós. 

Documents adjunts i enllaços.
La plantilla per imprimir-ne 4 còpies i retallar-les en format PDF

La mateix plantilla en format .ODT editable

La  construcció  de  GeoGebra  que  mostra  la  descomposició  de
l'esfera en piràmides. 

La  pàgina  web  amb tots  els  materials   és http://www.xtec.cat/
~ebraso/visual/geometria3d/sup_esfera/sup_esfera.htm

http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/geometria3d/sup_esfera/sup_esfera.htm
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