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VOLUMS I PATRONS

Objectius 
 
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne reconegui les propietats dels 
volums més senzills així com el seu desenvolupament.

Descripció de l’activitat 

En  aquesta  activitat  es  parteix  d’unes  aplicacions  amb  GeoGebra  per 
visualitzar els volums i el seu desenvolupament.

Recursos emprats

Pàgines web amb aplicacions fetes amb GeoGebra. S’inclouen algunes imatges 
perquè  els  alumnes  puguin  veure  que  poden  aconseguir  els  programes 
informàtics pel que fa a la geometria en tres dimensions. Es poden veure més 
aplicacions  a  la  pàgina  web  d’un  d’aquests  programes: 
http://www.povray.org/.

Aspectes didàctics i metodològics

Aquesta activitat seria aconsellable treballar-la grups de dos tot i que també 
es  poden  fer  individualment  i  també mostrar-les  a  classe  amb la  pissarra 
digital.  Cal  la  redacció  d’un  informe  sobre  el  que  han  observat  en  les 
aplicacions  incidint  en  les  propietats  dels  volums  i  plantejar-se  la  seva 
construcció.  També  poden  deduir  l’expressió  de  les  àrees  de  les  bases, 
laterals i total. En aquesta unitat es poden fer servir materials amb volums i 
eines per construir-los. A partir d’unes imatges es pot proposar als alumnes 
que identifiquin les volums que hi apareixen.
Per a l’avaluació el professorat pot proposar la construcció d’aquests volums 
amb el material adient. A partir d’aquestes construccions es pot treballar el 
concepte de volum (cosa que no permet el programa GeoGebra per no tenir 
implementada la geometria en tres dimensions). Amb 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
El bloc de continguts que es treballa fonamentalment és el de espai i forma 
(figures geomètriques, grandària) i mesura (càlcul d’àrees, volums).
Es  treballa  la  competència  matemàtica  i  processos  com  raonament, 
representació, generalització.
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Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO, no obstant 
podria ser base per treballar aquest tema a altres cursos d’ESO. 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb Ciències de la naturalesa i Educació Visual i Plàstica.

Documents adjunts

Aplicacions amb GeoGebra (fitxers i pàgines web):
- Patrocub
- Patroparrect
- Patrocon

Imatges

oficina.jpg
cuina.jpg
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