
TÍTOL: FEM I DESFEM PIRÀMIDES! 

 

Objectius: 

- Imaginar-se com és una piràmide i el seu 

desenvolupament pla. 

- Pensar quants desenvolupaments plans 

pot tenir una piràmide. 

- Construir una piràmide amb peces. 

- Desplegar-la de tantes maneres com sigui 

possible. 

- Dibuixar els diversos desenvolupaments plans. 

- Pensar de què depèn que una piràmide tingui un desenvolupament pla o un altre. 

 

Descripció de la proposta: 

L’activitat consisteix en construir piràmides amb peces planes. L’activitat passa per 

diferents fases: 

1. Dibuix de la seva imatge mental d’una piràmide. 

2. Dibuix de la seva imatge mental del desenvolupament pla d’una piràmide. 

3. Se’ls formula la següent pregunta: Creus que una piràmide té un únic 

desenvolupament pla? 

4. Construcció lliure de piràmides. 

5. Dibuix de la piràmide que han construït. 

6. Estendre la piràmide. 

7. Fer tants dibuixos com maneres d’estendre-la. 

8. Se’ls torna a formular l’anterior pregunta: Creus que una piràmide té un únic 

desenvolupament pla? 

9. Debat: De què depèn el desenvolupament pla? Es va guiant el debat amb 

preguntes: Què he fet de diferent per aconseguir un desenvolupament pla o un 

altre? Només puc desplegar la meva piràmide per un lloc? Fins que arriben a la 

conclusió que depenent de l’aresta per on talli, el desenvolupament pla serà un o 

un altre. 

 

 



Alumnat a qui s’adreça especialment: 

S’adreça a alumnat de Cicle Mitjà, alumnat que ja està familiaritzat amb les figures 

geomètriques planes i comencen a endinsar-se en les figures amb volum.  Cal activar els 

seus coneixements previs abans de començar a fer l’activitat, tot fent servir el llenguatge 

per estructurar el pensament, sobretot abans de començar a construir les piràmides. 

Abans de començar a construir les piràmides es pot establir un “mini-debat” tot fent 

preguntes per fer-los reflexionar i guiar-los: 

- Com és una piràmide? Una figura plana o amb volum? 

- De quantes formes diferents poden ser les bases de les piràmides? 

- De què depèn el nombre de costats de les piràmides? 

 

Recursos emprats i documents adjunts: 

- Fitxa 

- Joc de construccions amb figures geomètriques planes. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada Continguts 

del bloc d’espai i forma.  

- Competència matemàtica.  

- Competència aprendre a aprendre. 

- Resolució de problemes, la comunicació i la representació.  

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual.  

Autoria 

Maria Montserrat Nin Nin. 
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