
Orientacions per al professor:

Toblerone.

Es tracta d'una activitat amb dues parts molt diferenciades. A la primera part es fa un 
treball individual i a la segona, un treball amb tot el grup classe.

En  aquesta activitat  és molt  important que l'alumnat utilitzi  correctament les eines de
dibuix. 

Les pestanyes de l'envàs en principi han de ser trapezis i per tant s'hauran de calcular
àrees de rectangles, triangles i trapezis.

La pregunta de l'apartat  d que demana el valor teòric de l'altura i,  després, quina tria
l'alumne, té per objectiu que pensin en l'espai que creuen convenient deixar lliure dins de
l'envàs i, per altra banda, que sigui una mesura que es pugui fer amb regle ( precisió de
mil·límetres).

Un cop  realitzats els càlculs i construïts els envasos comença la fase de reflexió.
En aquesta fase els alumnes han de triar, entre tots els envasos realitzats, l'envàs més
adequat. Però, què s'entén per adequat?  El que costa menys, es a dir el que utilitza
menys material i, per tant, també més ecològic? O, per contra, el que conserva o s'acosta
més a  les proporcions del model inicial?

El model inicial  és un prisma de base triangular (triangle equilàter de 3,5 cm de costat) i
una altura de 21 cm.

El  professor  ha  de  moderar  aquest  debat  introduint  les  preguntes  inicials  que  cregui
oportunes. Un cop el grup classe decideixi quines característiques ha de complir l'envàs
més adequat s'apuntaran els resultats oportuns de cadascun dels envasos i es triarà el
millor.

Muffin:

Malgrat tenir les instruccions impreses, pot ser convenient fer aquest tipus de construcció
conjuntament seguint les instruccions orals del professor.

L'embolcall resultant té dues pestanyes sota de la base per tal de poder estirar i trencar el
paper elegantment per menjar-se els muffins. 

La mateixa activitat es pot fer construint la part inferior d'una capsa Masu, de la qual es
poden trobar molts vídeos, però s'ha fet la modificació de les pestanyes per tal de donar
realisme a l'activitat.

És convenient que cada membre del grup utilitzi una mida diferent de paper, per tal de
tenir més d'un model.

La darrera part de l'activitat ( apartat i ) és bastant oberta i cada grup considerarà allò que
cregui oportú, però si no ho tenen present, el professor,  mitjançant preguntes, els hauria
de guiar a considerar quin és el quadrat mínim amb el que són capaços de fer l'embolcall i
quin és el muffin més petit acceptable.


