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COMPETÈNCIA 7 

Identificar les matemàtiques implicades en situacions 
quotidianes i escolars i cercar situacions que es puguin 
relacionar amb idees matemàtiques concretes. 

 

7.1.Identificar les  representacions bàsiques de nombres, 
magnituds i figures implicats en situacions quotidianes i 
escolars, i saber-ne trobar exemples en situacions quotidianes. 

7.2.Identificar relacions numèriques, relacions entre magnituds i 
relacions entre figures, així com reconèixer patrons simples en 
situacions quotidianes i escolars. 

7.3.Identificar conceptes, relacions, patrons i representacions 
matemàtiques en situacions quotidianes i escolars i saber donar 
exemples. 
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7. PREPARANT REGALS      EI (P5) / CICLE INICIAL (2on) 

Embolicar amb paper una capsa 
(prisma rectangular). 

Mirar de cobrir totes les cares amb el 
paper i retallar el que sobra (fins a 
aproximar-se a un desenvolupament 
pla). 

Marcar bé les arestes en el paper per 
tal d’obtenir les cares. 

Provar d’embolicar de dues maneres 
diferents. 

Comparar els dos desenvolupaments 
obtinguts(o més!!!)  
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7. PREPARANT REGALS     CICLE MITJÀ (4rt) 

Agafar una capsa que sigui un prisma quadrangular, 
millor si l’altura és molt menor que les altres dues 
dimensions. 

Amb un fil de ràfia o similar, lligar la capsa de manera 
que no es pugui obrir, com es fa usualment per un regal.  

Assajar diversos lligats. Determinar la mínima llargada 
de fil que cal per un lligat i, si es pot, el lligat que 
necessiti menys fil. 

Relacionar-ho amb les dimensions de la capsa.  
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Investigar, per a una capsa de base quadrada, el mínim  
quadrat de paper necessari per embolicar-la. Estudiar 
diverses posicions relatives de la capsa i el paper. 

Relacionar les mides del quadrat amb les mides de la 
capsa. Calcular l’àrea total de la capsa i comparar-la amb 

els quadrats de paper obtinguts.  

7. PREPARANT REGALS    CICLE SUPERIOR 
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EMBOLICANT CAPSES. VIDEOS P5 i 1r 

  

 
 

Embolicar capses P5. Escola Vila Olímpica 
 
Comptar vèrtexs 1r. Escola Vila Olímpica 
 
 
 

https://www.youtube.com/watch?v=mfpqbaMFa9c&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=mfpqbaMFa9c&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=mfpqbaMFa9c&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=__QSPDRNT9Q
https://www.youtube.com/watch?v=__QSPDRNT9Q
https://www.youtube.com/watch?v=__QSPDRNT9Q
https://www.youtube.com/watch?v=__QSPDRNT9Q
https://www.youtube.com/watch?v=__QSPDRNT9Q
https://www.youtube.com/watch?v=__QSPDRNT9Q
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REPRESENTACIONS:P5 
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REPRESENTACIONS: Primer  
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 EMBOLICANT CAPSES. VIDEOS 4t i 6è  

  • Lligar la caixa 4t. Escola Vila Olímpica 

 

• first initiatives of wrapping 6è. Escola Vila 
Olímpica 

 

• pensant sobre embolicar amb paper rectangular. 
6è. Escola Vila Olímpica 

 

• embolicar amb un paper quadrat. 6è. Escola Vila 
Olímpica 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=Ewh0dKyr0Ww
https://www.youtube.com/watch?v=Ewh0dKyr0Ww
https://www.youtube.com/watch?v=Ewh0dKyr0Ww
https://www.youtube.com/watch?v=Ewh0dKyr0Ww
https://www.youtube.com/watch?v=Ewh0dKyr0Ww
https://www.youtube.com/watch?v=Fjr-Qmvf-KY
https://www.youtube.com/watch?v=Fjr-Qmvf-KY
https://www.youtube.com/watch?v=kJEz9BWPC8M
https://www.youtube.com/watch?v=kJEz9BWPC8M
https://www.youtube.com/watch?v=kJEz9BWPC8M
https://www.youtube.com/watch?v=kJEz9BWPC8M
https://www.youtube.com/watch?v=kJEz9BWPC8M
https://www.youtube.com/watch?v=kJEz9BWPC8M
https://www.youtube.com/watch?v=kJEz9BWPC8M
https://www.youtube.com/watch?v=kJEz9BWPC8M
https://www.youtube.com/watch?v=kJEz9BWPC8M
https://www.youtube.com/watch?v=kJEz9BWPC8M
https://www.youtube.com/watch?v=kJEz9BWPC8M
https://www.youtube.com/watch?v=kJEz9BWPC8M
https://www.youtube.com/watch?v=cE2E-Dj9sZc
https://www.youtube.com/watch?v=cE2E-Dj9sZc
https://www.youtube.com/watch?v=cE2E-Dj9sZc
https://www.youtube.com/watch?v=cE2E-Dj9sZc
https://www.youtube.com/watch?v=cE2E-Dj9sZc
https://www.youtube.com/watch?v=cE2E-Dj9sZc
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• Buscar les connexions associades a l’activitat. 
Tant les que s’han donat realment com les 
possibles. 

• Referir-les a una de les 2 competències que 
corresponen al procés (dimensió) de 
CONNEXIONS. 

• Quins conceptes es treballen? Mirar de ser 
concret. 


