
 

 
 

 

 

 
Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA. 
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca 

1 de 2 

 

Títol: CONSTRUÏM AMB POLICUBS 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectius  

Entrenar la percepció espacial estudiant figures tridimensionals fetes amb policubs, 

relacionant-les amb les seves projeccions planes o isomètriques i calculant-ne  volums.  

 

Descripció de la proposta  

Abans de calcular cubets ens hem d’orientar en l’espai i veure que els objectes ocupen un 

espai. 

 

A partir d’aquesta activitat, construirem, mirarem i haurem de copiar figures amb un material 

molt utilitzat a les escoles com són els policubs. El seu ús senzill permetrà, fins i tot als més 

petits, construir i a partir de l’observació i endinsar-se al món de la geometria i l’espai. 

 

Els nivells de dificultats poden anar canviant . El primer arxiu estarà indicat per a un cicle 

inicial i el segon, per a un cicle mitjà. Això no vol dir que no es puguin realitzar en el cicle que 

convingui o es cregui oportú, a vegades es pot intentar. 

 

La primera pràctica consisteix en copiar les imatges donades. Només tenen una vista, però 

és una perspectiva isomètrica que permet veure l’espai que ocupa la figura. 

 

La següent fase és també de construcció, però a partir de les tres vistes d’un objecte, dos 

costats frontals i la vista alçada. En aquestes els colors són essencials, ja que s’han intentat 

no repetir-los o estar el màxim de separats. Els colors ens ajudaran a la reproducció final. 
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Per ampliar també es poden comptar els cubets per calcular el volum que ocupen les 

figures... calcular volums consisteix a comptar cubets que es prenen com a unitat de 

mesura. 

 

També es poden dibuixar en una plantilla isomètrica. 

 

Les activitats es poden anar variant. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  

El treball es pot fer en petits grups, en racons, ... 

 

Recursos emprats  

Les fotografies es poden projectar a la PDI o simplement fotocopiar en color i plastificar per 

allargar-ne l’ús. Els policubs de plàstic. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma 

destacada  

L’espai, els colors, les sèries, els girs, el volum. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

Especialment a cicle inicial i per a cicle mitjà, les segones vistes. Sempre es pot realitzar en 

qualsevol curs, ja que es poden ampliar continguts. 

  

Documents adjunts 

 

MA_vistes_1: fotografies de diferents figures amb perspectiva isomètrica 

MA_vistes_2: fotografies amb alçat i dues vistes laterals 
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