
Nucli

Poliedres regulars

Objectius

• Classificar objectes de 2 i 3 dimensions utilitzant les propietats que els 
defineixen. 

• Reconèixer els 5 poliedres regulars. 
• Identificar els desenvolupaments plans dels 5 poliedres regulars. 

Descripció de l’activitat

Aquest element està compost per dues parts: 
La primera part està formada per un conjunt d'activitats web interactives per 
introduir els conceptes bàsics de poliedres regulars.
La segona part és un conjunt de de tres llistats d'exercicis autoavaluatius de 
diferent dificultat perquè l'alumnat triï quin vol fer.

Recursos emprats

Activitats empaquetades en SCORM (arxius zip catalogats).
Un entorn virtual d'aprenentatge on restaurar els paquets SCORM. 
Fòrums per a realitzar algunes de les activitats.
Enllaços a pàgines web per reforçar i ampliar l'aprenentatge.

Aspectes didàctics i metodològics 

En la primera part de l'element es desenvolupen els continguts que s'han de 
treballar  a  partir  d'activitats  que  fan  que  l'alumne  reflexioni,  i  crei 
coneixement a partir de l'experiència que té i el que ja sap a més d'altres 
conceptes  que se li  introdueixen.  Aquesta primera part  es  pot  treballar  a 
l'aula en grup amb l'ajuda del professor o de manera individual i estaria bé 
que anés  acompanyada de material  manipulable.  Seria  desitjable  portar  a 
l'aula models 3D dels poliedres regulars.
Es proposa un fòrum en el que compartir raonaments sobre si hi poden haver 
més poliedres regulars a part dels 5 que coneixem.

La segona part és per treballar de manera individual.
El fet de tenir les activitats al Moodle en forma de paquets SCORM ens permet 
fer una avaluació detallada de la interacció de l'alumnat amb el material.

El temps estimat és d'unes 3 hores de classe, però això pot variar en funció de 
les característiques del grup i de cada alumne.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 

Continguts:  poliedres  regulars,  cares,  arestes,  vèrtex,  fórmula  d'Euler, 
desenvolupaments plans de poliedres regulars
Competències:  comunicativa  i  lingüística,  matemàtica,  digital,  entorn, 
aprendre a aprendre, autonomia i iniciativa personal.

Alumnat a qui s’adreça especialment

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

Documents adjunts

Dos  documents  SCORM  per  a  ser  restaurats  en  un  entorn  virtual 
d'aprenentatge tipus Moodle:

• poliedresregulars.zip 
• testpoliedresregulars.zip
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