
                                                                

   

 
 
 
Objectius: 
 
•Distingir els poliedres i els seus elements. 
•Distingir poliedres convexos i còncaus 
•Classificar objectes de 2 i 3 dimensions utilitzant les propietats que els 
defineixen. 
•Reconèixer els 5 poliedres regulars. Calcular la característica d’Euler. 
•Identificar els desenvolupaments plans dels diferents tipus de poliedres. 
•Distingir els prismes i les piràmides dels altres poliedres.  
•Calcular l'àrea de prismes i piràmides. 
•Trobar el volum de prismes i piràmides 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment: 
 
Alumnat de segon curs d’ESO.  

Alumnat d’altres cursos superiors a segon, com a repàs o reforç 

 
Continguts: 
 
Continguts: elements dels poliedres, poliedres còncaus i convexos, poliedres 
regulars, cares, arestes, vèrtex, fórmula d'Euler, prismes i piràmides, 
elements de les figures, àrees, volums, desenvolupaments plans. 
 
 
Competències i processos: 
 
Competències: comunicativa i lingüística, matemàtica, digital, entorn, 
aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal. 
Processos: Resolució de problemes, raonament i prova. 
 
Aspectes didàctics i metodològics: 
 
Aquest itinerari consta de tres parts: els poliedres, els poliedres regulars i els 
prismes i piràmides. Cada un dels subtemes està dividit en dos blocs. En el 
primer hi ha activitats d'observació per introduir els conceptes i en el segon es 
realitzen activitats d'aplicació i càlcul a més d'alguna activitat de recordar 
conceptes teòrics. Coneixements previs: Teorema de Pitàgores. Les activitats 



                                                                

   

es complementen amb les pròpies d’una plataforma digital, en la realització 
de l’itinerari en un curs Moodle. Temporització: de 9 a 11 hores de classe, 
depenent del grup d’alumnes. 
 
 
Elements que formen part de l’itinerari 

 
 

Títol de l’element Activitat per a l’alumnat Paquet d’activitats 

Poliedres  

Poliedres regulars  

Prismes i Piràmides 

Web de Poliedros de 
Paulo Porta 

 
Activitats d’observació, 
amb aplicacions 
GeoGebra interactives i 
activitats 
d’autoavaluació. 
Activitats manipulatives, 
amb models 3D dels 
poliedres. 
Es proposen també 
activitats de participació 
en fòrums (Moodle) que 
s'han de fer a casa 
treballant 
col·laborativament. 
 
 

 
En total hi ha sis 
paquets SCORM, tres 
d’activitats 
d’aprenentatge i tres 
d’autoavaluació. 
 

 
Aquest itinerari està realitzat en un curs Moodle que us podeu baixar 
d’Alexandria per restaurar-lo en el Moodle del vostre centre: 

{ HYPERLINK "http://alexandria.xtec.cat/course/view.php?id=195" } 

El curs és el resultat d'un projecte final del màster d'educació i TIC de la UOC. 
 
 


