
LA GALETA

  Les galetes ens poden ajudar a entendre la noció de volum

Enllaços per practicar més:

- Per repassar els canvis d’unitats de volum pots visitar la següent pàgina web

Activitat 1. La galeta

Observa la fotografia de la galeta 

a) Digues quin creus que seria el volum de la teva galeta

b) Explica quin mètode utilitzaries per calcular el volum de la teva galeta.

c) Realitza els càlculs adients tenint en compte que el diàmetre d’aquesta galeta és de 
6 cm.

d) Era ajustada la teva aproximació?
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http://www.aplicaciones.info/decimales/siste05.htm


Activitat 2.  El paquet de galetes

Mira ara el paquet de galetes següents i explica quins passos seguiries per calcular el 
volum de tot el paquet. 

Amb el que acabes de veure, com justificaries que el volum del prisma o del cilindre és 
igual al producte de l'àrea de la base per l'altura?

El volum d’aquestes tres piles de monedes és el mateix? Justifica la teva resposta. 

Explica  i  inserta una fotografia en la  que posis un grup de 10 galetes de cinc formes 
diferents  de manera que ocupin el mateix volum.

Quina és la propietat dels prismes i cilindres que pots deduir a partir de l’exercici anterior?  
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Activitat 3.  La caixa de galetes

Sovint els paquets de galetes es presenten en forma de prisma o de cilindre, en canvi les 
caixes que contenen més d’un paquet acostumen a ser només en forma d’ortoedre. Per 
què creus que es així?

Tenint en compte el paquet de galetes de l’apartat anterior, 

a) Com hauria de ser la caixa en la que el fabricant presentés les galetes?. Dibuixa 
diferents disposicions. 

b) Quines serien les dimensions mínimes que hauria de tenir una caixa de galetes?  

c) Si tens en compte que el paquet de galetes és cilíndric, hi ha una part de la caixa 
que no està ocupada per galetes. Calcula l’espai que perdut a la caixa de galetes.

Petita Investigació
Si cada una de les 7.000 de persones que visiten una platja deixen la burilla de la cigarreta 
que fumen en el terra, calcula quin deu ser el volum total de brutícia que s’acumula al llarg 
dels 31 dies del mes d’agost.
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