
ELEMENT: Febre constructora 

   

TITOL Febre constructora 

ETAPA/ 
CURS/CICLE 

Educació Primària Cicle Superior 

BLOCS Espai i forma 

PARAULES CLAU 
DE CONTINGUTS  

Àrea, perímetre 

FORMAT pdf TIPUS: Ús de les TAC 

DESCRIPCIÓ BREU 
La construcció d’habitatges i el boom urbanístic que s’hi ha hagut a molts pobles pot ser la motivació per  treballar la 
superfície dels polígons. 

IMATGE 

 

Enunciat: : Uns constructors pretenen construir 4 blocs de pisos iguals. El projecte que presenten és 
aquest: sobre una superfície quadrada de 6 x 6 es construirien 4 blocs formant una creu grega i 4 
jardins. L’arquitecte municipal, després d’estudiar el projecte, els planteja el següent:  
“ Deixarem que construïu 4 blocs com els proposats en quan a forma i mida però us caldrà: 

1. Reduir l’espai total de 6 x 6  a   5 x 5 
2. Dissenyar una zona central ajardinada , regular i el més gran possible. 

Sabent que cada quadrat del dibuix fa 10 metres de costat, quina superfície tindrà la zona 
interior ajardinada?   

ESPECIFICACIONS L’applet del Freudenthal instituut que es proposa  és per poder fer una manipulació virtual a tres dimensions. 

TEXT curricular al 
que es fa 
referència 

3.4.5.- Aplicació d’idees i conceptes geomètrics a problemes de la vida diària i de l’entorn. Representació i resolució de 
problemes geomètrics que comprenguin nocions d’àrea i de mesura. 
3.1.2.- Creació de figures tridimensionals utilitzant recursos TIC. 
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PRESENTACIÓ Presentació de diferents puzzles geomètrics. 

MATERIAL Ordinador, canó de projecció. 

COMPETÈNCIES QUE S’HI TREBALLEN: 
 
CB- Competència digital.- Utilitzar l’ordinador per poder fer una manipulació virtual que ajudi a la resolució del problema plantejat. 
 
CB4.- Competència matemàtica.- Raonar matemàticament i generar-se més preguntes a partir d’aquesta situació problema. Quines altres formes 
podríem aconseguir? Quina àrea tindria la nova superfície ajardinada... 
  
 

CONNEXIONS entre blocs, amb altres 
àrees i amb la vida quotidiana 

Vida quotidiana 

ENLLAÇOS I DOCUMENTS ADJUNTS 

Es fa ús de l’applet de 
http://www.fi.uu.nl/toepassingen/00339/toepassing_algemeen.en.html 
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