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El cilindre. Material per al professorat. 
 

 

         
 

 

 
Estructura i contingut 
 

La unitat té l’estructura següent:  
 

 Presentació.  
 
o Imatges de l’edifici i del mapa del país o territori amb la seva ubicació. 
o La descripció de l’edifici i de la ciutat o zona en què està situat. 
o L’activitat “Coneguem el lloc” en la qual l’alumnat ha de completar una 

taula amb les dades del país on es troba l’edifici.  
 

 Comprensió lectora.  
 

Consta d’una sèrie de preguntes sobre el text de la presentació, que s’hauran 
de contestar abans de realitzar les activitats, per tal d’assegurar-ne la seva 
comprensió.  
 

 Activitats.  
 
Són una sèrie de preguntes, exercicis i problemes, per resoldre en el mateix 
dossier, amb les característiques següents:  

o Estan contextualitzades en el propi edifici, en el seu entorn o en activitats 
relacionades amb aquest.  

o Procuren recobrir tot el currículum relacionat amb el cilindre. 
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o Van més enllà de la geometria. Intenten evidenciar la connexió entre els 
diferents blocs de continguts del currículum, així com la connexió de les 
matemàtiques amb la resta de les matèries i també la relació d’aquestes 
amb la vida quotidiana.  

o Tenen diferents nivells de dificultat.  

o N’hi ha d’individuals i de col·laboratives.  

o L’ús del GeoGebra hi és present en algunes activitats. 

o S'hi han inclòs activitats manipulables.  

 

En general, les activitats s’han dissenyat de manera que potenciïn la 
competència matemàtica. 
 
Orientacions metodològiques 
 
El dossier de treball està dissenyat en format quadern, si es descarrega i 
fotocopia, és imprescindible fer-ho en color. 
 
Les activitats proposades són molt pràctiques perquè es pretén que l’alumnat 
investigui, i descobreixi la bellesa de l’edifici i de les matemàtiques que hi són 
presents. Moltes de les activitats es poden fer de manera autònoma, amb el 
guiatge del professorat. La tipologia i el diferent grau de dificultat de les 
activitats permet aplicar-les atenent la diversitat de l'aula.  
 
El nombre total d'activitats és elevat, és un treball exhaustiu i per tant, el 
professorat que les vulgui incorporar a la seva pràctica docent, haurà de fer-ne 
una selecció en funció dels objectius o necessitats. Els cursos per a la seva 
aplicació seran, preferentment, 2n i 3r d’ESO. 
 
En concret, bàsicament, aquest material vol aportar: 
 
- Idees i materials per fer una geometria més pràctica, que faciliti la motivació 

i la implicació de l’alumnat, i que ajudi a millorar els resultats educatius.  
- Activitats contextualitzades, competencialment riques, que fomentin 

l’experimentació i la construcció de coneixement geomètric.  
- Evidències de les connexions de la geometria amb els altres blocs 

curriculars de la matemàtica, amb la resta d’àmbits i amb l’entorn quotidià. 
 
 
Temporització 
 
El temps previst destinat a fer les activitats de la unitat és de 10 hores. 
 
 
Continguts clau de l’àmbit matemàtic de totes les activitats  
 

La graella següent especifica la relació dels continguts clau que es treballen en 
cadascuna de les activitats proposades: 
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Continguts clau d’altres àmbits 
 

La relació dels diferents àmbits, a més a més del matemàtic, als que pertanyen 
molts dels continguts clau treballats en el material, és la següent: 
 
 

   Continguts clau 

Àmbit lingüístic 
 
Àmbit cientificotecnològic 

  
Àmbit social 

 
Àmbit digital 

 
Àmbit artístic 

 
Àmbit cultura i valors 

 

Això evidencia que les activitats dissenyades van més enllà de l’àmbit 
exclusivament matemàtic i tenen un enfoc més interdisciplinari i global. 

Àmbit matemàtic 
Continguts clau 

ACTIVITATS 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 

1.Sentit del nombre i de les 
operacions. 

X X X  X X X X X X X    X   

2. Raonament proporcional.      X X X X   X X   X X  

3. Càlcul (mental, estimatiu, 
algorísmic, amb 
calculadora).  

X X X  X X X X X X X X   X X  

4. Llenguatge i càlcul 
algebraic. 

        X   X    X  

5. Patrons, relacions i 
funcions.  

        X X X X    X X 

6. Representació de 
funcions: gràfics, taules i 
fórmules.  

        X X X X    X X 

7. Anàlisi del canvi i tipus 
de funcions.  

           X     X 

8. Sentit espacial i 
representació de figures 
tridimensionals. 

   X     X        X 

9. Figures geomètriques, 
característiques, propietats 
i processos de construcció.  

   X  X X X       X   

10. Relacions i 
transformacions 
geomètriques.  

   X           X   

11. Magnituds i mesura.  X X X X X X X X  X X  X  X   

12. Relacions mètriques i 
càlcul de mesures en 
figures.  

X X X X X X X X  X        

13. Sentit de l’estadística.              X X    

14. Dades, taules i gràfics 
estadístics.  

            X X    

15. Mètodes estadístics 
d’anàlisi de dades.  

            X X    

16. Sentit i mesura de la 
probabilitat 
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Solucionari 
 

 Coneguem el lloc 
 

País/Estat Alemanya/ Hesse 

Localitat Frankfurt 

Coordenades geogràfiques 
(UTM) del lloc 

Latitud: 50° 7′ 0″ N 

Longitud: 8° 41′ 0″ E 

Moneda  Euro  “€” 

Fus horari de la localitat 
UTC + 1 

UTC + 0 

 Comprensió lectora 
 
1. Frankfurt 

2. Westhafen 

3. Main 

4. 109 m 

5. 37,5 m 

6. Supera els 12.000 m² 

7. 36 

8. 299 

9. 30 

10. Alemanya 

11. Hesse 

12. 680.000 

13. 4 

14. El Banc Central Europeu 

15. La Fira del llibre 

 Activitats 

1.  1.104,47 m2 

2.  12.841,26 m2 

3.  120.386,81 m3 

4.  d) Infinits romboides que tenen en comú la base i l’altura. 

 g)  No, té major volum el de major base. Es pot comprovar calculant el  volum dels 

dos cilindres. 

5. a) Suposant que la persona mesura 1,80 m, l’àrea del triangle és 3,5 m2. 

     b) 3.669 triangles. 

 c) Error absolut = 3.669 – 3.556 = 113. Error relatiu 0,03. 

 d) Error del 3% produït bàsicament per no saber l’altura exacta de la  persona 

agafada com a referència. 

6.   a) Diàmetre exterior: 37,5 m. Diàmetre al plànol: 13,15 cm. Escala: 1:285 

 b) 79,07 cm2 c) 642,25 m2. 

 d) Angle del sector circular: 38º. Superfície aproximada: 68 m2. 

 e) Superfície aproximada: 136 m2. f) 21% aproximadament. 

 g) No, només cal comprovar que en variar els costats canvia la superfície del 

rectangle.                  h) El quadrat. 

7.   Superfície aproximada: 526 m2. 
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8.  c) Si k és la raó de semblança de l’alçada, k2 és la raó de semblança de l’àrea 

lateral. 

      d) Si k és la raó de semblança de l’alçada, k3 és la raó de semblança del   volum. 

9.  a) 25, 36, 49,...   b) Nombres quadrats        c) 
 

2
1np n 

 
 d) 22, 35, 51,...  e) 1, 3, 6, 10, 15,.... Nombres triangulars 

 f) 

 
 

 
2 1 3

1 1 1
2 2

n

n n n
s n n

  
      

   
 
10.  a) 1.896,21 cm3. 1,9 L.    b) 12,9 cavalls fiscals. 

 c)  Haurà de pagar 129 € 

    

11.  a) 1 polzada = 25,4 mm              b) 1,98 m. 

 c) 168 rpm, 420 rpm i 755 rpm respectivament. 
 d) 

  

1,98549 60
/ 0,119

1000

rpm
km h rpm

 
  

 
 

  
 e) 1,96 m. 

 f) La velocitat que marca serà superior a la real atès que en cada volta amb els 

pneumàtics nous recorre menys distància. 
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12.  a) 

  
 b) L’opció A            c) Als 40 mesos. 

13.  a) El juliol. El gener. b) Al juny i al juliol. 

 c) El juny. El febrer. d) 54,43 mm. 

 e) Bimodal: 49 gener, abril i 51 setembre, octubre. Mediana: 53,2 mm 

14. Cas de la comarca de Les Garrigues i l’estació de La Granadella: 

 a)  

Any Precipitació 

2006 211 

2007 70 

2008 400 

2009 430,5 

2010 419,6 

2011 364,2 

2012 359,7 

2013 548 

2014 588,4 

 b) 
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 c) Les dades indiquen un possible canvi de cicle, pel que fa a la pluviometria, a 

partir de l’any 2008, però possiblement es vagin alternant cicles de sequera amb 

cicles més plujosos. 

 d)  

   

15. d) 35 L/m2. 

 e) Sí, perquè en un recipient de base quadrada d’un metre de costat cada mm 

d’altura equival a un litre. Per tant, per proporcionalitat directa a cada mm d’un 

recipient cilíndric li correspondrà un litre per metre quadrat. 

16. a) Si el radi de la base és 4,5 cm  

Altura         

(cm) 

Volum     

(L) 

5,25 0,33 

10,5 0,67 

15,75 1 

21 1,34 

25 1,59 
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 b)  

   

 c)  A 2,5 cm li corresponen 0,16 L. A 26 cm li corresponen 1,65 L. 

 d) 

  

1

15,75
y x

  
17.   

1 2 3 4 

c d b a 
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