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CACERA DE COSSOS GEOMÈTRICS 
 

Objectius:  
- Classificar objectes d’acord amb diferents criteris. 
- Identificar, analitzar i descriure objectes amb formes geomètriques 

tridimensionals. 
- Buscar semblances i diferències entre cossos geomètrics. 
- Interpretar i construir gràfics. 
 

Descripció de l’activitat:  
Treball, a partir d’una cacera, dels següents cossos geomètrics: con, cilindre, 
esfera, prisma, cub i tetràedre. Experimentant, construint i analitzant aquests 
cossos realitzarem classificacions segons diferents criteris, i analitzarem 
semblances i diferències entre diferents cossos per tal de treballar les seves 
propietats. 
També relacionarem objectes de la vida real amb els cossos geomètrics.  
 
Recursos emprats:  

- Cossos geomètrics. 
- Volums a construir. 
- Creator o Polydron. 
- Geomag. 
- Escuradents i plastilina. 
- Multilink. 
- Regle. 
- Màquina de fotos. 
 

Aspectes didàctics i metodològics:  
Procés a seguir en el desenvolupament de l’activitat: 
 

1. Introducció dels cossos geomètrics que es buscaran en la cacera 
posterior: con, cilindre, esfera, prisma, cub i tetràedre.  
És important fer conèixer a l’alumnat el vocabulari correcte dels cossos 
geomètrics que es proposen treballar. 

2. Experimentació amb els cossos. Es realitzarà en grups i cadascun d’ells 
es repartiran tots els cossos geomètrics que es treballen. 
Es deixa una estona de manipulació lliure perquè l’alumnat es vagi 
familiaritzant amb aquestes formes. Posteriorment, passarem a fer 
preguntes del tipus: Quins roden? Quins llisquen? Quins punxen?... 
Aquestes preguntes porten a estudiar els seus elements: cara, vèrtex i 
aresta. 
Demanarem a l’alumnat quins dels cossos que tenen roden i llisquen, 
quins punxen i llisquen..., treballant amb dues característiques alhora. 
Amb aquesta experimentació l’alumnat veu i analitza les semblances i 
les diferències dels cossos geomètrics que es treballen. 
A la paret es pot enganxar cartolines amb les fotografies dels cossos 
estudiats amb els seus noms corresponents. Els alumnes i les alumnes 
identifiquen les figures amb la cartolina corresponent, distingint els 
cossos i reconeixent el nom de cadascun. 
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3. Construcció de cossos geomètrics. També amb grups, construeixen els 
cossos geomètrics amb diferents materials: creator o polydron, volumes 
a construire, geomag, escuradents i plastilina... Tornem a repassar les 
característiques i els elements dels cossos geomètrics i omplirem el 
document “MA_estudi_cossos_geometrics.doc”. L’alumnat decidirà 
l’instrument de mesura i la unitat a utilitzar segons el material utilitzat en 
les construccions de cossos geomètrics. Serà interessant fer una reflexió 
sobre aquestes decisions. 

4. Relació dels cossos geomètrics amb objectes de la vida real. Es mostren 
diferents objectes i els han de relacionar amb els cossos presentats. 

5. Exposició d’objectes portats per l’alumnat i amb aquests continuem 
analitzant totes les característiques dels cossos. 

6. Cacera de cossos geomètrics per l’escola. Per grups i passant per 
diferents espais del centre i amb una màquina de fotos, es van 
fotografiant els objectes que indiqui l’alumnat al professor o professora. 
Al mateix temps, l’alumnat va omplint el document 
“MA_fulls_cacera.doc”. 

7. Posada en comú dels objectes trobats en la cacera. 
Farem un diagrama de barres amb cubs multilink per tal de veure quins 
objectes són més fàcils de trobar en l’entorn. Primerament, l’alumnat farà 
una predicció de l’objecte que creu que abunda més, al final farem la 
comprovació d’aquesta predicció. Això quedarà recollit en el document 
“MA_quantificacio_cossos_geometrics.doc”. 
També s’analitzarà si es creu que aquests resultats es produirien en un 
altre centre escolar amb el raonament i la discussió corresponent. 

8. Classificació dels objectes trobats en la cacera. 
Disposarem de tantes cartolines com cossos geomètrics s’han presentat. 
En cada cartolina hi haurà la imatge/fotografia d’un cos geomètric i del 
seu nom. Es reparteixen les fotografies realitzades en la cacera i els 
components dels diferents grups les col·loquen en la cartolina 
corresponent. 

 
 
Documents adjunts: 
 
- MA_estudi_cossos_geometrics.doc: plantilla per analitzar diferents cossos 

geomètrics. 
- MA_fulls_cacera.doc: plantilla per recollir la informació de la cacera. 
- MA_quantificacio_cossos_geometrics.doc: plantilla per realitzar l’estudi 

estadístic de l’activitat. 
 
 


