
                

Nucli
Cossos geomètrics

Objectius

 Identificar figures amb volum, composades per: 
 Prismes 
 Piràmides 
 Políedres regulars 
 Cilindres 
 Cons 
 Esferes 

 Deduir algunes de les fórmules d'àrees i de volums 
 Comprovar la fórmula d'Euler en els cossos platònics. 
 Calcular longituds, àrees i volums: aplicant les fórmules i  descomposant 

el cos en parts més senzilles. 
 Fer càlculs indirectes, aïllant una quantitat desconeguda en una de les 

fórmules. 
 Calcular amb nombres aproximats (arrels quadrades i el nombre ) usant la 

calculadora i arrodonint el resultat al decimal més proper. 

Descripció de l’activitat

Seqüència pautada d'activitats d'exploració amb GeoGebra per ajudar a entendre els 
conceptes i deduir les fórmules, intercales amb altres activitats. Relacionades amb 
cada aplicació GeoGebra, hi ha unes preguntes per respondre per escrit i discutir en 
grup.  És  recomanable  muntar  alguns  dels  cossos  geomètrics  amb  material 
manipulatiu, que pot consistir en palles de veguda o escuradents per fer les arestes i 
"blue-tack" per ajuntar les arestes en els vèrtex. Hi ha dues activitats on es proposa 
un experiment per comprovar la relació existent entre volums de cossos "amb puntxa" 
(piràmides i cons) i els corresponents prismes i cilindres. 

Recursos emprats

Per fer aquestes activitats cal disposar com a mínim  d'un ordinador per a cada dos o 
tres alumnes, o si més no, d'un ordinador amb projector i connexió a Internet.
Seqüència d'activitats amb GeoGeogebra. vídeos de You-Tube, material manipulatiu 
per  muntar  els  políedres,  cartolina  i  tisores  per  muntar  cossos  a  partir  del  seu 
desenvolupament pla. Tres fulls de treball per imprimir o copiar a la llibreta, amb el 
llistat de fórmules i propostes de problemes.
Guia de l'alumnat en diferents versions:
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a) Podeu utilitzar la versió web de les activitats com a guia de l'alumnat.
b) Si treballeu amb Moodle, podeu baixar prèviament el paquet SCORM i instal·lar-lo 
en un curs Moodle. Això us permetrà fer el seguiment d'una manera més còmoda i 
recollir els documents GeoGebra creats per l'alumnat.

Aspectes didàctics i metodològics 

Dinàmica de la classe:
L'alumnat pot anar fent les activitats proposades en el paquet, per petits grups o 
individualment, com es cregui convenient. Es demana que s'escriguin tots els càlculs 
i raonaments a la llibreta, però també es poden fer en documents digitals per lliurar-
los en un entorn virtual. Si no es disposa d'ordinador individual es poden presentar 
els materials amb el projector. Es poden proposar algunes de les activitats per fer a 
casa.  Hi ha propostes de diferents nivells de dificultat. Es poden personalitzar a 
cada alumne/a quines són les activitats que ha de fer o deixar autonomia perquè ells 
o elles ho decideixin. És convenient posar en comú els resultats i discutir en grup els 
raonaments i procediments emprats. 
Temporització: unes 9 hores de classe, depenent del grup d'alumnes. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:  Prismes,  piràmides,  poliedres  regulars,  cilindres,  cons  i  esferes. 
Característica d'Euler dels poliedres regulars. Longituds, àrees i volums. Unitats de 
volum.
Competències:  autonomia  i  iniciativa  personal,  matemàtica,  aprendre  aprendre, 
tractament  de  la  informació  i  competència  digital.  Però  en  definitiva,  les 
competències treballades depenen de com es dugui a terme l'activitat a l'aula.
Processos: Raonament i prova i resolució de problemes.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Alumnat de 3r d'ESO. 
Coneixements previs: nocions de geometria elemental treballades a 2n d'ESO: càlcul 
d'àrees de figures planes i teorema de Pitàgores.

Documents adjunts
Material de treball per al professorat
Document  SCORM  per  restaurar  el  material  en  un  entorn  virtual 
d'aprenentatge (per exemple, en un curs Moodle):
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso3/cossos_geometrics-
SCORM12.zip

Material de treball per a l'alumnat:
Versió  web de l'SCORM (per aquells centres que no disposin d'entorn virtual 
d'aprenentatge):
http://www.xtec.cat/~voliu/cossos_geometrics/

2/2

http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso3/cossos_geometrics-SCORM12.zip
http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso3/cossos_geometrics-SCORM12.zip
http://www.xtec.cat/~voliu/cossos_geometrics/

