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Itinerari 
Títol: Espai i Forma 
 
 
Marc general de l’itinerari   

  

El conjunt d’activitats que formen part d’aquest itinerari es dissenyen principalment 

amb la idea de fomentar l’autonomia i iniciativa personal de l’alumne/a, potenciar 

el treball en equip i atendre la diversitat. Com a objectius específics cal destacar la 

capacitat de l’alumne/a per reconèixer formes geomètriques del pla, analitzar les 

característiques i propietats de les figures geomètriques, aplicar transformacions i 

simetries i utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització 

geomètrica per resoldre problemes.  

Es treballen totes les competències però de manera molt especial la competència 

lingüística, la competència d’aprendre a aprendre, el tractament de la informació i 

competència digital, la competència en expressió cultural i artística i la competència 

matemàtica. Es treballen processos com l’experimentació, el raonament i la prova, 

l’anàlisi i la interpretació, la connexió entre diferents continguts  i la comunicació 

del pensament matemàtic. 

 

 

Aspectes didàctics i metodològics 

 

Es tracta majoritàriament de materials interactius que permeten el treball tant 

individual com en equip de manera que es fomenti el diàleg i la col·laboració entre 

els companys raonant les diferents  interpretacions que els suggereixen les escenes 

proposades.  

Les activitats es dissenyen de manera que promoguin una autonomia progressiva de 

l’estudiant en relació a l’aprenentatge dels continguts i que tinguin per objectiu el 

desenvolupament de les competències bàsiques. 

En la majoria de les activitats es produeix una connexió entre el contingut acadèmic 

i situacions de la vida real de l’alumne.  S’afavoreix l’aprenentatge col·laboratiu 

combinant el treball individual i en grup i la cooperació amb el docent. 

Es proposen diferents activitats en les quals es pretén que l’alumne/a identifiqui i 

dibuixi amb precisió característiques i propietats geomètriques en el pla. És 

important insistir en la lectura atenta de les instruccions i la correcta utilització dels 

estris de dibuix en la realització de les construccions gràfiques. 

És convenient que l’alumne/a treballi amb les fitxes de treball que es proposen (amb 

les pautes guiades de les activitats) o en el seu quadern de treball per tal de 

comprovar el nivell d’assimilació dels conceptes treballats. 

El conjunt d’exercicis es poden treballar a diferents nivells, si es considera 

convenient el professorat en pot fer una selecció atenent a la diversitat.  

Pel que fa a les activitats d’avaluació cal fer un seguiment i valorar totes les 

activitats que realitza l’alumne/a: l’observació del treball diari, la participació i 

col·laboració de l’alumne/a a l’aula, el lliurament dels fulls de treball i qualsevol 

altra activitat d’avaluació. 
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Elements que formen part de l’itinerari 

 

Títol de l’element Activitat per a l’alumnat 

Punts i rectes en el pla Partint de la definició de punts, rectes i semirectes en el 

pla, es treballen conceptes relatius a la posició relativa 

entre rectes, perpendicularitat, mediatriu i simetries. Es 

proposen diferents activitats en les quals es pretén que 

l’alumne/a dibuixi els diferents elements de la manera 

més precisa possible: vídeos explicatius, activitats 

interactives i la representació amb llapis i paper en el 

quadern de l’alumne.  

Angles en el pla Aquesta unitat didàctica consta de dues parts. En primer 

lloc es presenten diverses activitats dedicades a la 

definició i classificació d’angles i relacions entre ells. A 

la segona activitat, a partir de la definició de la mesura, 

es proposen diverses activitats interactives destinades a 

la mesura d’angles i construcció d’angles donada la seva 

mesura. Finalment es proposa que l’alumne/a dibuixi 

sobre paper diverses construccions geomètriques 

relacionades amb els angles i les seves mesures.  

Operacions amb angles En aquesta unitat es treballen les operacions amb angles. 

Es defineixen la suma i la resta d’angles i el producte i la 

divisió d’un angle per un número. S’introdueixen les 

operacions de manera gràfica per passar després al càlcul 

analític.  

Inicialment es treballen les operacions amb graus per 

passar després a les operacions en graus minuts i segons, 

amb diverses escenes interactives que permeten 

l’autocorrecció del exercicis que realitza l’alumne/a. 

Triangles En aquesta activitat es defineixen els elements d’un 

triangle i es proposen activitats interactives amb les 

quals observar i comprovar conceptes i propietats, fins 

arribar a la classificació segons els costats i segons els 

angles. També es proposen diverses activitats de 

construcció de triangles coneguts els costats o els angles. 

Finalment es defineixen rectes i punts notables d’un 

triangle,  amb activitats on es mostra la seva construcció 

i es proposa que l’alumne/a ho apliqui sobre paper. 

Quadrilàters Aquesta activitat consta de dues parts. En primer lloc es 

defineixen els elements d’un quadrilàter i es classifiquen 

segons els costats siguin paral·lels o no, amb activitats 

interactives que permeten a l’alumne/a observar i 

comprovar les propietats que es treballen. En segon lloc 

es classifiquen els paral·lelograms i es proposen 

activitats interactives en les quals l’alumne/a ha de 

classificar els quadrilàters proposats.  
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Polígons.  

Perímetre d’una figura 

S’introdueix l’estudi dels polígons regulars, es defineixen 

els elements que els caracteritzen i es calcula la mesura 

dels angles. Les unitats interactives permeten observar la 

relació entre la mesura dels angles i el nombre de 

costats. L’estudi de les simetries es realitza mitjançant 

una activitat que fomenta l’observació i el descobriment 

segons el polígon regular tingui un nombre parell o no de 

costats. 

També es repassen les unitats de longitud i el càlcul del 

perímetre de polígons. 

Àrees de polígons Unitat dedicada al càlcul de superfícies. En primer lloc es 

repassen les unitats de superfície i els canvis d’unitats 

entre mesures de superfície i agràries.  

La deducció de les diferents àrees dels polígons es fa a 

partir de l’observació i manipulació d’activitats 

interactives. Es proposen diverses activitats en les quals 

l’alumne/a ha de dibuixar, mesurar i calcular. Finalment 

es proposen activitats en les quals s’aplica el càlcul de 

superfícies a situacions quotidianes. 

La circumferència Definició de la circumferència i els seus elements i estudi 

de posicions relatives entre punts, rectes i 

circumferències i definicions dels angles central i inscrit 

a una circumferència. A partir de diverses activitats 

interactives l’alumne/a dibuixa i construeix els 

conceptes estudiats i es proposa que apliqui sobre paper 

les construccions geomètriques estudiades, insistint en la 

correcta utilització dels estris de dibuix.  

Cercle i figures 

 circulars 

Es defineixen el cercle i les diferents figures circulars i es 

dedueixen les fórmules que s’utilitzaran per calcular la 

longitud i l’àrea de les figures. La deducció de les 

diferents fórmules es fa a partir de l’observació i 

manipulació d’activitats interactives. Es proposen 

diverses activitats en les quals l’alumne ha de calcular 

longituds i superfícies mesurant les dimensions que 

consideri necessàries. Finalment es proposen activitats 

en les quals aplicar el càlcul de superfícies a situacions 

quotidianes. 

Espai i forma.  

Autoavaluació 

En aquesta unitat es repassen i consoliden els elements i 

propietats geomètriques treballades en les anteriors 

unitats i que formen part del bloc Espai i forma.  La 

unitat esta dividida en tres parts: Rectes i angles, 

Polígons, perímetres i àrees i la circumferència i el 

cercle. Cadascuna de les parts consta d’una activitat amb 

les principals definicions i fórmules i una segona activitat 

amb 10 exercicis d’autoavaluació. En acabar 

l’autoavaluació s’obté una nota.  
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S’aconsella l’alumne/a que repeteixi els exercicis en cas 

d’obtenir una nota inferior a 6.  

 


