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

Activitat 1: Estudi dels prismes a partir de materials 

Realitza prismes amb el material assignat (bastonets i plastilina, 

polyhedron, capses) i anota el procés seguit per arribar a esbrinar les 

respostes de les qüestions que es plantegen en cada cas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Cada material posa de relleu diferents característiques de la figura. 

 
 

 

 

 



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

Activitat 1. Bastonets i plastilina 

 

• Quin és el mínim número de palets necessaris per construir 

un cos tancat? És un prisma? Si no ho és, ves fent cossos 

geomètrics augmentant el nombre de palets d’1 en 1. Quin 

és el primer prisma que apareix? I el següent? 

• Fes una taula on hi constin: el nom i un dibuix del cos, 

nombre i tipus de cares, nombre de vèrtexs i nombre 

d’arestes. Cerca i expressa relacions entre els elements de 

les formes que has fet. 

• Quina és la definició de prisma? Cóm diferenciar la base de 

les cares laterals? 

 

 
 

 

 

 

 



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

Activitat 1. Polyedron o creator 

 

• Construeix prismes que no siguin rectangulars, ni 

quadrangulars. Quins desenvolupaments plans diferents 

pots fer de cadascun d’ells?(Dibuixa un esquema de 

cadascun). 

• Construeix alguns cossos que no siguin prismes.  

• Fes una taula on hi constin: el nom i un dibuix del cos, 

nombre i tipus de cares, nombre de vèrtexs i nombre d’ 

arestes. Cerca i expressa relacions entre els elements de 

les formes que has fet. 

• Quina és la definició de prisma? Cóm diferenciar la base 

de les cares laterals? 
 

 

 

 

 



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

Activitat 1. Capses 

• Partint de capses amb forma de prisma quadrangular  o 

rectangular, obté un prisma hexagonal, un prisma 

octogonal i un prisma triangular i explica’t com ho has fet. 

Pensa què tenen en comú i les diferències rellevants. 

• Fes una taula on hi constin: el nom i un dibuix del cos, 

nombre i tipus de cares, nombre de vèrtexs i nombre 

d’arestes. Cerca i expressa relacions entre els elements 

de les formes que fet. 

• Quina és la definició de prisma? Cóm diferenciar la base 

de les cares laterals? 

 
 

 

 



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

Activitat 1. Tallers dels prismes 

 

 

 

 

Què ès un prisma? Definir-lo. 
 



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

Quina és la base d’ aquests  prismes?  

Quina és la funció de la base d’un prisma? 

 

Activitat 1. Tallers dels prismes 



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

Per entendre  el que és un 

prisma,  podem imaginar que es 

genera quan un polígon es 

trasllada seguint una trajectòria 

recta a l’espai. 

Activitat 1. Tallers dels prismes 


