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Ara Matemàtiques. Saber-ne més per ensenyar-les millor 

Activitat 3. La meva escultura  

 

Als alumnes de tercer curs se’ls ha demanat que duguin a 

terme una escultura amb tots els materials utilitzats (cossos 

geomètrics treballats). Ha de tenir estabilitat i cal donar-li un 

sentit. Les escultures s’han pintat i exposat. Cada nen i cada 

nena fa una descripció detallada de les formes geomètriques 

dels materials que componen l’escultura, afegint dibuixos tant 

de l’obra com de les peces que la componen. 
 

 

Algunes de les respostes són: 
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Activitat 3. La meva escultura. (Resposta 1)  
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Activitat 3. La meva escultura. (Resposta 2)  
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Activitat 3. La meva escultura. (Resposta 3)  
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Activitat 3. La meva escultura. (Resposta 4)  
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Activitat 3. La meva escultura. (Resposta 5)  
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Activitat 3. La meva escultura. (Resposta 6)  
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Activitat 3. La meva escultura. (Resposta 7)  
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1. Com ordenaries aquestes representacions geomètriques? 

Per què? 

2. Quins aspectes de les característiques geomètriques de 

les figures 3D es plasmen en les descripcions d’alguns 

infants? 

3. Quines propietats relatives als cossos geomètrics 3D es 

concreten en les descripcions de les escultures? 

4. Quins elements a l’hora d’avaluar aquests nens i nenes 

t’aporten les seves representacions geomètriques? 

5. Quines ajudes pedagògiques se t’acudeixen a partir de 

l’avaluació? 

 

Activitat 3. La meva escultura 
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• Només surten prismes rectangulars i quadrangulars. 

• Sembla que la majoria d’alumnes reconeixen els poliedres i els cossos 

rodons com a cossos geomètrics. Els poliedres com els que tenen les cares 

planes. Els cossos rodons “rodolen” tanmateix no relacionen aquest fet amb 

el que els costa d’enganxar els cilindres per fer l’escultura. 

• No hi ha mostres de que entenguin el que es un prisma en general, només 

els rectangulars,  fets de rectangles, i els quadrangulars, de rectangles i 

quadrats. 

• Les representacions de les peces són 3D ( perspectiva paral·lela) però no 

totes les escultures. 

• Les descripcions i dibuixos mostren diferents graus de coneixement de les 

figures: visual, descriptiu (veuen propietats), abstracte (usen propietats per 

definir-los). 

Activitat 3. La meva escultura (Observacions a les respostes dels nens) 
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Activitat 4. Generar noves formes 

a) Construïu tots els políedres possibles utilitzant els dos 

mitjos cubs, unint cares senceres. 

 

b) Estudieu les formes que us han sortit , els seus 

elements i obtenir alguns desenvolupaments plans. 

Què passa amb les seves àrees?. 
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1. Quines formes surten? Quantes de 

diferents? 

 

2. Hi ha alguna relació entre els diferents 

elements? Utilitza taules. 

 

3. Hi ha alguna relació entre les diferents 

formes? 
 

 

 

 

 

Activitat 4. Generar noves formes 
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SOLUCIÓ DE L’ACTIVITAT 4 

 

 
 

 

 

 

 


