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Unitat 9: SÍNTESI
La volta al món en 8... bombons

RECEPTA D’ELABORACIÓ DE BOMBONS
Ingredients:
170 g de xocolata per a fondre
100 g de mantega
15 g de sucre en pols (una cullerada sopera plena)
Fonem al bany maria la xocolata amb la mantega lentament,
assegurant-nos de que no quedi absolutament cap grumoll i
removent constantment per a que el líquid no s’enganxi ni es
cremi.
Un cop tenim la massa fosa la retirem del foc i li afegim el sucre
en pols lentament, mentre anem removent. D’aquesta manera
aconseguirem repartir homogèniament el sucre. Una vegada
donem per finalitzada l’operació, repartirem el líquid als
motlles per donar forma als nostres deliciosos bombons. Quan
haguem acabat d’omplir-los els deixarem refredar a la nevera,
fins que els bombons quedin totalment compactes. I ja només ens
queda, extreure’ls dels motlles.
.

Volem elaborar bombons de xocolata que ens recordin les diferents formes
geomètriques dels tots els edificis que hem visitat: esfèrica, cúbica, cònica,
prismàtica, etc.
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Les dimensions
1. Si volem que tots el bombons facin 2 cm d’alçada i siguin semblants als edificis
treballats, calcula en cada cas i anota a la taula:
 Les dimensions del bombó
 El seu volum
 L’escala utilitzada
a) Bombó en forma d’ortoedre.
Dimensions
edifici

O
R
T
O
E
D
R
E

Dimensions bombó

Volum
bombó

2 cm
m

Esc 1 : ……….

Càlculs

b) Bombó de forma cúbica.
Dimensions
edifici
C
U
B

Dimensions
bombó

Volum
bombó

m

Esc 1 : ………
Càlculs
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c) Bombó en forma de prisma triangular.
T
R
P
I
R
A
I
N
S
G
M
U
A
L
A
R

Dimensions
edifici

Dimensions
bombó

Volum
bombó

2 cm

Esc 1 : ……..

Càlculs

d) Bombó en forma de prisma pentagonal.

P
R
I
S
M
A

P
E
N
T
A
G
O
N
A
L

Dimensions
edifici

Dimensions
bombó

Volum
bombó

2 cm

Esc 1 : ….….

Càlculs
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e) Bombó de forma piramidal.
Dimensions
edifici

P
I
R
À
M
I
D
E

Dimensions
bombó

Volum
bombó

2 cm

Esc 1 : ………

Càlculs

f) Bombó de forma cilíndrica.

C
I
L
I
N
D
R
E

Dimensions
edifici

Dimensions
bombó

Volum
bombó

2 cm

Esc 1 : ………

Càlculs

6

g) Bombó de forma cònica.
Dimensions
edifici
C
O
N

Dimensions

Volum
bombó

2 cm

Esc 1 : ………

Càlculs

h) Bombó de forma esfèrica.
Dimensions
edifici
E
S
F
E
R
A

Dimensions
bombó

Volum
bombó
2 cm

Esc 1 : ……….

Càlculs
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L’empaquetament
2. S’ha pensat col·locar els bombons en capses. A cada capsa hi aniran sempre
bombons de la mateixa classe.
a) Els que tenen forma d’ortoedre s’empaquetaran per dotzenes.
La capsa podrà contenir només una capa de bombons. Calcula
les mides de cada capsa en cadascuna de les opcions.

Bombons

Forma capsa

Mides de cada opció

1)
1 X 12
2)

1)
2X6
2)

1)
3X4
2)

b) S’ha considerat dues opcions per fer les capses de bombons de
forma cúbica:
-

La primera, és una capsa que contingui dotze bombons. Quines
opcions tenim i de quines mides han de ser les capses? La capsa podrà
contenir només una capa de bombons
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-

La segona, és una presentació especial: la capsa ha de
tenir forma cúbica i un litre de capacitat.


Quines dimensions tindrà i quants bombons hi
haurà a la capsa?



Creus que pesarà un quilo, o més? Per què?

c) Els prismes triangulars de xocolata que hem d’empaquetar,
superen les dimensions d’un bombó i pràcticament podríem
anomenar-los rajoles triangulars de xocolata. Per
empaquetar-les hi ha diferents propostes.
-

Quines mides haurà de fer la capsa en cada cas? Anota-les a la taula.
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Propostes

Forma capsa

Mides capsa

Una capsa cilíndrica amb 6
rajoles triangulars disposades
en el mateix pla.

Una capsa romboïdal amb 6
rajoles triangulars disposades
en el mateix pla.

Una capsa en forma de
prisma triangular, on hi hagi
una única rajola triangular,
però dividida en 4 parts iguals
apilades.

Una capsa dissenyada per tu
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-

Hi cabrien 12 rajoles triangulars en una capsa de 30 cm de diàmetre i 5
cm d’alçada?

d) El prisma pentagonal de xocolata, tal i com has
comprovat, té unes dimensions enormes per a ser
considerat un bombó i fins i tot per a ser una rajola de
xocolata. L’anomenarem súper-rajola pentagonal.
Troba les dimensions de la capsa que es necessita per encabir-la, en
cadascuna de les propostes:

Propostes

Imatge capsa

Mides capsa

En una capsa en forma de prisma
pentagonal

En una capsa cilíndrica
(el radi del pentàgon és aprox. 0,85
vegades el costat)

Si dividim la súper rajola pentagonal
en 5 pentàgons i cada un el partim per
la meitat, podem empaquetar-la en
una capsa rectangular.
(l’apotema del pentàgon és aprox. 0,7
vegades el costat)
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e) Empaquetament de les piràmides.
Volem col·locar dotze bombons en una capsa de 3 cm d’alçada, disposats
en tres files. Si el gruix de la capsa, com s’observa en la imatge, és de 2
cm i posem uns separadors de cartró rígid de 0,5 cm d’amplada per evitar
que es toquin entre ells, quina serà la llargada i l’amplada de la capsa.

f)

Empaquetament dels cilindres.
Aquests bombonets, com que són molt petits, s’envasen en capses en
forma d’ortoedre, de 100 g. Si la densitat de la xocolata dels bombons és
de 1,16 g/cm3, quants bombonets hi haurà aproximadament a cada capsa?

g)

Empaquetament dels cons.
-

Per empaquetar dues dotzenes de bombons de forma cònica, disposem
d’una capsa que fa 12 cm de llargada, 8 cm d’amplada i 2,5 cm
d’alçada. Ens hi cabran? (Els volem col·locar tots drets, sobre la base).
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-

I si fes 6 cm x 8 cm x 5 cm, els podríem col·locar? Com ho faries perquè
quedés ben presentat? Creus que caldria afegir algun element
complementari? (Els volem col·locar tots drets, sobre les seves bases).

h) Empaquetament de les esferes
Volem empaquetar els bombons en una capsa cilíndrica de radi 5,5 cm i
d’alçada 2,5 cm, disposats com s’indica a la figura:
- Quants en necessitem per omplir completament la
capsa? Dibuixa’ls.

- Quin percentatge de la capsa queda buit?
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Els ingredients
3. Els ingredients necessaris i les quantitats recomanades per a fer bombons
de xocolata, boníssims, són:
Pasta de xocolata
 170 g de xocolata per a fondre
 100 g de mantega
 15 g de sucre en pols
(una cullerada sopera plena)

a) Quin és el volum total de pasta de xocolata que necessitarem per fer
bombons per omplir 10 capses, de 12 bombons en forma de piràmide?

V total =
b) Sabent que la densitat d’aquesta pasta de xocolata és 1,16 g/cm 3, quants
kg pesarà?
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c) Sabent que la xocolata fondant va en rajoles de 250 g, quantes rajoles
necessitarem?

d) Quantes pastilles de mantega, de 150 g, ens faran falta?

e) Quina quantitat de sucre necessitarem?
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El recobriment
4. Volem recobrir de xocolata blanca tres bombons de
cadascuna de les formes geomètriques.

a) Indica la fórmula de l’àrea total i calcula la superfície de cada tipus de
bombó:

Forma
bombó

ortoedre

cub

Mides

Fórmula
Àrea total

Superfície
bombó

Llargada = 2,5 cm
Amplada = 1,5 cm
Alçada = 2 cm

Aresta = 2,5 cm

prisma
triangular

Aresta base = 2,5 cm
Alçada = 2 cm

prisma
pentagonal

Aresta base = 1,5 cm
Alçada = 2 cm

piràmide

Aresta base = 2,5 cm
Alçada = 2 cm
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cilindre

Radi = 1 cm
Alçada = 2 cm

con

Radi = 1 cm
Alçada = 2 cm

esfera

Radi = 1 cm

b) Quina serà la superfície total a recobrir?

c) Quin volum total de xocolata blanca necessitarem per recobrir tots els
bombons, si el recobriment fa 1 mm d’alçada?

d) Sabent que la densitat de la xocolata blanca és 1,25 g/cm 3, quants grams
necessitarem en total?

e) Col·loquem els tres bombons cònics en una capseta cilíndrica
de regal. Si tota la xocolata es desfés, a quina alçada de la
capseta arribaria?
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Les estructures
5. Volem construir les estructures dels poliedres que hem
treballat. Les arestes les farem amb uns bastonets de
galeta recoberta de xocolata negra i els vèrtexs amb
xocolata blanca.

Evan Amos CC BY-SA 3.0

a) Completa la taula:
Estructura
del poliedre

Mides

Núm. cares
Núm. vèrtexs
Núm. arestes

Llargada = 8 cm
Amplada = 4 cm
Alçada = 5 cm

C=
V=
A=

Aresta = 5 cm

C=
V=
A=

Aresta base = 4 cm
Alçada = 5 cm

C=
V=
A=

Aresta base = 4 cm
Alçada = 5 cm

C=
V=
A=

Aresta base = 4 cm
Alçada = 5 cm

C=
V=
A=

Longitud total
de les arestes
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b) Es verifica en tots els casos la Relació d’Euler?

C+V=A+2

c) Quants bastonets necessitarem en total i de quina mida per fer tots els
poliedres, si un bastonet fa 13 cm de llargada?
(Caldrà tenir en compte que, per poder-les agafar bé, hi ha 2,5 cm que no
estan recoberts de xocolata)

d) Per què no podríem fer les estructures dels cossos de revolució amb
aquest material?
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Les capsetes
6. Un cop fetes les estructures les volem guardar bé. Per
això, construirem una capseta per a cada cos. La
proposta és fer-les de plàstic reciclat i a mida.

Passos
1.
2.
3.
4.
5.

Recollir capses o envasos de plàstic transparent.
Dibuixar o marcar les figures desenvolupades en
el plàstic.
Doblegar el plàstic per les arestes fent un sec amb
l’ajut d’un regle i retallar-lo.
Enganxar-ho amb cinta adhesiva.
Preveure deixar una base, amb pestanya, perquè
faci de tapa de la capsa.

Cubo desarrollo.gif, Rectas, Creative Common CC0 1.0 Universal
Public Domain Dedication

a) Completa les taules corresponents als poliedres construïts:

Nom poliedre
i dibuix

Dimensions
poliedre
Llargada = 8 cm
Amplada = 4 cm
Alçada = 5 cm

Proposta
dimensions capseta
Llargada = ........ cm
Amplada = ....... cm
Alçada = ....... cm

Desenvolupament pla a escala
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Nom poliedre
i dibuix

Dimensions
poliedre

Aresta = 5 cm

Proposta
dimensions capseta

Aresta = ....... cm

Desenvolupament pla a escala
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Nom poliedre
i dibuix

Dimensions
poliedre

Proposta
dimensions capseta

Aresta base = 4 cm

Aresta base =

Alçada = 5 cm

Alçada =

cm

cm

Desenvolupament pla a escala

Nom poliedre
i dibuix

Dimensions
poliedre

Proposta
dimensions capseta

Aresta base = 4 cm

Aresta base =

Alçada = 5 cm

Alçada =

cm

cm

Desenvolupament pla a escala
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Nom poliedre
i dibuix

Dimensions
poliedre

Proposta
dimensions capseta

Aresta base = 4 cm

Aresta base = ...... cm

Alçada = 5 cm

Alçada = ....... cm

Desenvolupament pla a escala

b) Completa les taules corresponent als cossos de revolució treballats
Nom cos de revolució
I dibuix

Dimensions
cos de revolució

Proposta
dimensions capseta

Radi base = 2,5 cm

Radi base = ...... cm

Alçada = 5 cm

Alçada = ..... cm

Desenvolupament pla a escala
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Nom cos de revolució
i dibuix

Dimensions
cos de revolució

Proposta
dimensions capseta

Radi base = 2,5 cm

Radi base = ...... cm

Alçada = 5 cm

Alçada = ...... cm

Desenvolupament pla a escala

Nom cos de revolució
i dibuix

Dimensions
poliedre
Radi = 2,5 cm

Proposta
dimensions capseta
(Capseta cúbica
Costat = ....... cm

Desenvolupament pla a escala
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