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Construint un cub 
 

 

Objectius  
  

 Introduir el concepte de fracció com a resultat d'una mesura. 

 Identificar la necessitat de l'elecció d'una unitat de comparació per 
establir una mesura. 

 Facilitar la comprensió del càlcul de volums. 
 
Descripció de l’activitat  

  
En una primera part s’utilitza material manipulable (policubs o jocs SOMA) per 
a contruir un cub a partir de diferents peces que després es compararan entre 
sí per tal d’introduir el concepte d’unitat de mesura, i de fracció com a 
resultat d’una mesura. 
També s’inclou l’enllaç a una activitat interactiva de la web del NCTM 
(National Council of Teachers o Mathematics) per a treballar el càlcul de 
volums. 
 
Recursos emprats  

 

 Fitxa de l’alumne adjunta. 

 Policubs o Joc de cubs "SOMA".  

 Activitat de la web 
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_275_g_3_t_4.html?from=cate
gory_g_3_t_4.html  
 

 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
 
Repartim un nombre determinat de 
cubets del joc de policubs (o del joc 
“SOMA”) a cada grup d’alumnes per 
tal que entre tots es puguin 
construir alguns cubs complets i 
expressin en forma de fracció les 
relacions entre cada dues peces. Cal 
tenir en compte que un cub complet 
està format per 125 cubets. 
 

Es discuteix i corregeix col·lectivament el quadre de comparacions. Convé que 
cada alumne realitzi la seva fitxa de treball. 
Per assolir la idea d'unitat encara necessitarem realitzar més activitats 
diversificades. 

http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_275_g_3_t_4.html?from=category_g_3_t_4.html
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L’activitat (individual) corresponent a la web del NCTM permet aplicar 
tècniques i atribuir significat a l’ús de fórmules per a calcular volums.  
 
Documents adjunts  

 

 Fitxa de l’alumne adjunta: “MA_construint_un_cub” 

 Policubs o Joc de cubs "SOMA".  

 Activitat de la web del NCTM (National Council of Teachers o 
Mathematics): 
http://nlvm.usu.edu/es/nav/frames_asid_275_g_3_t_4.html?from=cate
gory_g_3_t_4.html  

 
Recursos relacionats 

 

 Material audiovisual: Vídeo Mesurar les coses 
(http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19038&p_num=3) 
Metres, hectàrees, quilograms o litres són unitats que permeten indicar 
les dimensions dels objectes. Aquest capítol de "Dígits" explica com 
s'han arribat a definir les unitats de mesura del sistema mètric. 
Programa Dígits 
Idioma Català 
Producció TVC, Lavinia TV - La Productora, Docu.net, 2006 
Any de producció 2006 
Web del programa: http://www.digits.cat/ 
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