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Títol:  Creacions amb SKETCHUP 

 
Objectius  

Les noves tecnologies, entre elles la informàtica és una de les eines que més atrau als nens i 

suposa una eina molt eficaç a l’hora de treballar el dibuix lineal i les dimensions de les 

figures3D. Els objectius són: 

-     Treballar els continguts d’Espai i forma utilitzant una eina virtual. 

-    Aprofundir en les figures tridimensionals. 

Descripció de la proposta  

Es tracta d’una activitat de creació de figures 3D amb un programari específic. La proposta 

didàctica consta de tres parts molt diferenciades: 

- Disseny d’una casa utilitzant les eines treballades. 

 Amb aquesta activitat podem treballar el càlcul de superfícies, dimensions reals, 

relacions espacials… A la documentació es detallen els continguts més rellevants. 

- Dibuix d’un objecte real. 

 Es tracta d’aconseguir la màxima exactitud d’un objecte real. Es pot representar 

qualsevol objecte de l’aula. La precisió mètrica és l’element principal de l’activitat. 

- Disseny d’una peça real per a ser impresa en 3D. 

 Els alumnes creen un peça pròpia de dimensions reduïdes per tal de poder imprimir en 

un impressora 3D.  

 

Aspectes didàctics i metodològics  

 

 Metodologia, AGRUPAMENTS i recursos. 

Sempre serà a l’aula amb els portàtils. Caldrà que el programa sigui instal·lat prèviament en els 

ordinadors. És individual si el grup és poc nombrós. Necessitem el projector per a les 

explicacions. 
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 Atenció a la diversitat: 

Activitat on cada alumne realitza el seu projecte adaptat a les seves necessitats i possibilitats. 

 Seguiment i avaluació: 

Durant el procés s’avaluarà la tasca realitzada de cadascuna de les activitats. S’utilitzarà unes 

pautes d’orientació en les que els alumnes tindran els requeriments de l’activitat.  

 

Recursos emprats  

Sketchup. El podem descarregar de forma gratuïta directament del següent web: 

http://www.sketchup.com/download  

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 Competència matemàtica. 

 Competència aprendre a aprendre. 

 Competència d’autonomia personal 

 Competència digital. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Proposta adreçada a alumnat de 6è de Primària i 1r d’ESO 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 Educació Artística. 

 Competència digital. 

 Competència matemàtica. 

 Competència d’aprendre a aprendre. 

 Competència d’autonomia personal 

 

Documents adjunts 

 Pauta d’orientació per a l’alumnat (aquest és orientatiu, caldrà adequar-lo al nivell) 

 Guia per al professorat. 

 

Autoria 

Activitat portada a terme amb els alumnes de Cicle Superior de l’escola El Cabrerès de 

L’Esquirol. (Esther Dalmau. Mestra de Primària). 
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