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UNA CINTA BEN ORIGINAL 
PRESENTACIÓ Partim d’una situació versemblant en la que volem construir un cub 

per a posar-hi a dins una pilota. 

Es tracta d’analitzar el desenvolupament de diversos cubs amb 

l’objectiu de preveure quin correspon al cub que es veurà resseguit 

per una línia contínua. 

Utilitzaran la visualització, el raonament espacial i la modelització 

geomètrica per a resoldre aquest problema. 

Una vegada decidit el desenvolupament adequat poden construir la 

capsa. A l’hora de calcular la mida de l’aresta s’haurà de parlar de la 

coincidència amb el diàmetre de l’esfera inscrita (pilota) 

Trobareu com a documents adjunts unes orientacions 

metodològiques i l’enunciat per a poder imprimir. 

ANÀLISI 
ARGUMENTADA DE LES 
COMPETÈNCIES   

CB 4.- Competència matemàtica 

CM2.-Raonar matemàticament. Realitzar induccions i 
deduccions; argumentar les decisions preses, així com l’elecció dels 
processos seguits i de les tècniques utilitzades. 

ANÀLISI 
ARGUMENTADA DELS 
PROCESSOS 

CONNEXIONS Reconèixer i utilitzar connexions entre les idees 
matemàtiques; l’aresta del cub mesura el mateix que el diàmetre de 
l’esfera inscrita.  
CONNEXIONS AMB LA VIDA QUOTIDIANA Reconèixer i aplicar les 
idees matemàtiques en contextos no matemàtics. 
RAONAMENT I PROVA Fer i investigar conjectures matemàtiques. 

DESENVOLUPAMENT DE 
L’ ACTIVITAT 

Presentació de la situació (situada a la realitat): dedicarem 
atenció a aquesta fase, presentarem la situació com un repte: quina 
capsa hem de prendre per assegurar que la  línia que representa la 
cinta passa per totes les cares i és una línia contínua? 

Entendre el problema 

Cal assegurar la comprensió de la situació.  
Aquesta part requereix un esforç intens de comprensió i 
reformulació; és el moment d’intentar fer connexions amb els 
coneixements previs i situacions anteriors resoltes. 
Entens què es demana? Pots explicar-ho amb les teves paraules? 
Quines dades necessites? Aquest problema s’assembla a algun altre 
que hagis resolt abans? Tens prou informació?   
 

Configurar un pla 
Estructurar el problema. Podran utilitzar els dibuixos per retallar i 
preparar diferents combinats i per a recollir-ho pintant les diferents 
opcions. 
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Executar el pla  

Compartiran idees, tot contrastant amb el què volen representar; Si 
cal demanaran suggeriments o tornaran a començar. 

Mirar enrera 

Donar sentit a la solució a partir de la situació inicial; Algunes 
preguntes que poden fer-se: 
Com heu decidit com recolliríeu les combinacions diferents que 
anàveu trobant? Com explicaries a un altre company com ho ha de 
fer per a dibuixar una línia en el desenvolupament d’un cub per que 
una vegada muntat aquesta línia passi per totes les cares? I si en 
lloc d’un cub fos un prisma hexagonal? 
 

 


