
El volum de l'esfera

Objectius

És  una  proposta  per  treballar  la  demostració  de  la  fórmula  del  volum de 
l'esfera V=(4/3)·π·r3.

Descripció

La demostració es basa en el principi de Cavallieri (dos cossos amb les seccions 
de la mateixa superfície tenen el mateix volum). Els dos cossos són un con (de 
radi de la base r i altura r) i l'anomenat bol de Galileu que consisteix en un 
cilindre (de radi de la base r i altura r) del que s'ha extret mitja esfera de radi 
r.
Per  visualirzar-ho,  es  disposa  d'aquesta  construcció  de  GeoGebra  (1)  ,  o 
alternativament d'aquest vídeo  (2)   o aquesta imatge animada  (3)  . 
Per  consolidar  els  conceptes  també  s'ha  preparat  una  fitxa  de  treball  per 
l'alumne. 

Imatge

Aspectes didàctics i metodològics

La  proposta  consisteix  en  la  visualització  i  descoberta  col·lectiva  dels 
raonaments  detallats  a  la  pàgina  web(1).  Es  pot  utilitzar  el  projector  o  la 
pissarra digital. 
La part algèbrica, on es demostra que la superfície de la corona circular és 
equivalent a la d'un cercle, i que utilitza el teorema de Pitàgores, es pot obviar 
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en funció del del nivell de l'alumnat i del criteri del professor.
Un cop fet això, i per tal de fixar les idees i conservar per escrit la feina feta, 
convé repartir els fulls(4) per tal que individualment es completin. En aquest 
punt, si no es disposa d'ordinadors individuals recomanem projectar el vídeo o 
la imatge animada de forma continua per tal que tothom el pugui visualitzar si 
li cal.
El temps estimat és 1 hora de classe.

Continguts, competències i processos 

Espai,  forma  i  mesura.  Representació  plana  d'objectes  tridimensionals. 
Descomposició d'objectes de 3 dimensions. 
Desenvolupament d'estratègies de raonament, planificació i organització dels 
passos a seguir  per arribar a determinar el volum d'una esfera.
Competència  comunicativa,   interpretació  representació,  organització  dels 
pensaments. 
Competència  matemàtica,  utilització  de  l'àlgebra  simbòlica,  treball  amb 
expressions algebraiques.

Connexions

Educació visual i plàstica. Formes tridimensionals. Representació.
Ciències Socials, contextos històrics:
Arquímedes, (Siracusa, Sicília 287 aC - 212 aC) qui va establir i demostrà la 
fórmula del volum de l'esfera.
Bonaventura Cavalieri (Milà, 1598 - Bolonya, 1647) que va establir el principi 
de descomposició d'una figura en infinites parts o “indivisibles”. Va ser deixeble 
de Galileu Galilei.

Alumnat a qui s'adreça especialment

Segon  d'ESO  un  cop  explicat  el  Teorema  de  Pitàgores  i  la  utilització 
d'expressions  algebraiques.  Segons quina sigui  la  programació concreta del 
centre també és raonable treballar-ho a tercer d'ESO 
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Documents adjunts.

(1) La  pàgina web (que conté l'applet de GeoGebra) és  http://www.xtec. 
cat /~ebraso/visual/ geometria3d/ escudella/escudella.html 

(2) El vídeo de Youtube és http://youtu.be/4cg8rPLa_sE

(3) La  imatge animada està a http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/

geometria3d/escudella/escudella_v4b.gif 

(4) Fulls per a l'alumnat: MA_esfera.doc

(5) Solucionari per al professorat: MPC_solucionariesfera.doc
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