La volta al món en 8... edificis

Palmira Ortiz Escoda1, Ramon Miquel Bergadà Marimon2,
P

P

P

P

Rosa Castillo Cervelló3
P

1

INS Lo Pla d'Urgell, Bellpuig, portiz2@xtec.cat
INS Martí l'Humà, Montblanc, rbergada@xtec.cat
3
INS Manuel de Montsuar, Lleida, rcastill@xtec.cat
P

P

HTU

UT

2
P

P

P

T

P

HTU

UTH

HTU

UT

Resum de la comunicació
És una proposta de treball dels blocs de continguts d’espai i forma i de mesura de
l’ESO, a partir d’un conjunt d’edificis de forma geomètrica, distribuïts arreu del món.
L’estudi ens proposa donar la volta al món i visitar vuit edificis que tenen la forma dels
cossos geomètrics: ortoedre, cub, prisma triangular, prisma pentagonal, piràmide,
cilindre, con i esfera. Per a cada cos geomètric/edifici, s’ha elaborat una fitxa que
conté activitats per conèixer millor el país, activitats de comprensió lectora i un conjunt
d’exercicis i problemes de diferent grau de dificultat, que pretén desenvolupar el
treball competencial dels blocs d’espai i forma i de mesura, de manera més
aprofundida, i també de la resta de blocs de continguts de matemàtiques, en concret
els corresponents a 2n i 3r d’ESO, així com continguts-clau i connexions amb altres
matèries del currículum.
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1. Descripció de la comunicació
Introducció
Aquest projecte neix de la iniciativa d’un grup de professors i professores de
matemàtiques de secundària que, amb el suport de l’ICE de la UdL, crea un grup de
treball que es reuneix periòdicament amb l’objectiu de compartir experiències i de
donar una resposta col·lectiva als problemes i inquietuds pròpies de la pràctica docent.
Una d’aquestes inquietuds és la manca de resultats satisfactoris de l’alumnat pel que
fa a l’estudi del bloc de continguts d’espai i forma i de mesura. Cosa que s’ha posat de
manifest, en successives ocasions, en els resultats de les proves de competències
bàsiques de 4t d’ESO.
La resposta a aquest problema es creu que ha de ser competencial i contextualitzada.
Amb aquestes dues premisses, sorgeix la idea de proposar a l’alumnat de fer la volta
al món a la cerca d’edificis que tinguin la forma dels cossos geomètrics que formen
part del currículum de matemàtiques a l’ESO.
El primer pas fou la selecció dels edificis que formaríen part del projecte. Després, es
va dissenyar un pla d’estudi i coneixement per a cadascun d’ells, que es concretà en
dossier de treball amb una estructura comuna per a tots els edificis. Cada membre es
va responsabilitzar de proposar activitats per a una unitat. Les propostes foren
analitzades, discutides i revisades, en grup, fins a consensuar el redactat final.
Els cossos geomètrics de “La volta al món en 8... edificis”
El treball es basa en un ampli estudi de vuit cossos geomètrics: l’ ortoedre, el cub, el
prisma de base triangular, el prisma de base pentagonal, la piràmide, el cilindre, el con
i l’esfera. Aquests cossos estan ordenats en base al seu grau de dificultat, des del
més bàsic: l’ ortoedre, on es parteix de la pròpia classe, fins al més complex: l’esfera.
Unitat 1: L’ortoedre. L’Aula.
Unitat 2: El cub. L’Escola Zollverein d’Administració i Disseny.
Unitat 3: El prisma triangular. El Fòrum de les Cultures.
Unitat 4: El prisma pentagonal. El Pentàgon.
Unitat 5: La piràmide. L’Hotel Luxor.
Unitat 6: El cilindre. La Torre Westhafen.
Unitat 7: El con. Melbourne Central.
Unitat 8: L’esfera. L’Ericsson Globe.
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Els 8 edificis

La unitat de treball
Les unitats tenen l’estructura següent:
●

Presentació. Inclou:
○ Imatges de l’edifici i del mapa del país o territori amb la seva ubicació.
○ La descripció de l’edifici i de la ciutat o zona en què està situat.
○ L’activitat “Coneixem el lloc” en la qual l’alumnat ha de completar unes
taules amb les dades del país en què es troba l’edifici.
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Activitat: Coneixem el lloc

●

Comprensió lectora.
Consta d’una sèrie de preguntes sobre el text de la presentació, per assegurarne la seva comprensió, abans de realitzar les activitats.

●

Activitats.
Són una sèrie de preguntes, exercicis i problemes, per resoldre en el mateix
dossier. amb les característiques següents:
○ Estan contextualitzades en el propi edifici, el seu entorn o en activitats
relacionades amb aquest.
○ Procuren recobrir tot el currículum relacionat amb el cos geomètric
corresponent.
○ Van més enllà de la geometria. Intenten evidenciar la connexió entre els
diferents blocs de continguts del currículum, així com la connexió de les
matemàtiques amb la resta de les matèries i també la relació d’aquestes
amb la vida quotidiana.
○ Tenen diferents nivells de dificultat.
○ N’hi ha d’individuals i de col·laboratives
○ L’ús del GeoGebra hi és present a totes les unitats.
○ S'hi han inclòs activitats manipulatives.
En general, s’han dissenyat de manera que potenciïn la competència matemàtica.
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Mostra d’activitat

Desenvolupament pla d’un cilindre:

a) Obtindràs, rodolant sobre el paper, el desenvolupament pla rectangular del
cilindre.

b) Retalla el rectangle, pren mides i compara-les amb les del cilindre.
c) Transforma el rectangle en un romboide de la mateixa base i altura i, per tant,
de la mateixa àrea. Ho pots comprovar amb el simulador, fet amb GeoGebra,
anomenat: “rectangle_romboide”.
U

U

d) Comprova, retallant i unint els costats, que s’obté un
cilindre.

e) Quants romboides diferents servirien per construir el
mateix cilindre? Què tenen en comú?

f) També ho pots fer a l’inrevés, a partir d’un cilindre obtenir un romboide.
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g) I, a partir d’un romboide obtenir dos cilindres:

Aquests dos cilindres, generats a partir del mateix romboide, tindran el mateix volum?
Raona la resposta.

Activitat 4 de la Unitat 6: El cilindre

Solucions
S'adjunten les solucions de les activitats. En alguns casos en què la solució és oberta,
se'n dóna una a tall d’exemple

Continguts-clau de l’àmbit matemàtic
S’ha dissenyat una graella per cada edifici, on hi ha la relació de tots els contingutsclau i de totes les activitats que hi figuren, i en la que s’assenyalen quins continguts
s’hi treballen a cadascuna d’elles.
Creiem que això pot facilitar molt al professor que utilitzi aquest material, la selecció de
les activitats a treballar
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Continguts clau de la Unitat 2: El cub

Continguts-clau d’altres àmbits
S’ha adjuntat també una relació dels contingut-clau que es treballen en altres àmbits,
com són: l'àmbit lingüístic, el digital i el de cultura i valors. Això evidencia que les
activitats dissenyades van més enllà de l’àmbit exclusivament matemàtic.

2. Reflexió metodològica sobre la seva aplicació a l’aula

Atès que vivim immersos en l’espai, utilitzem alguns edificis emblemàtics d’arreu del
món per estudiar els cossos tridimensionals i les formes planes, se’n fan seccions,
projeccions i desenvolupaments, es mesuren longituds, àrees i volums, es
construeixen models a escala (plànols, mapes, maquetes, etc.). Caldrà també
descriure formes, ubicar posicions, orientar-se,...
És per això que l’objectiu principal del treball és elaborar uns materials en què el treball
geomètric s’integri en unes activitats competencialment riques, proposant processos
d’experimentació i descoberta com a base per a la construcció de coneixement,
emprant més materials manipulables i programes de geometria dinàmica, com el
GeoGebra, i donant més presència als contextos reals en les classes de
matemàtiques. Sense deixar de banda, però,
la incorporació d’activitats que
evidenciïn la connexió de la geometria amb els blocs de continguts no estrictament
geomètrics del currículum, com són: numeració i càlcul, canvi i relacions, i estadística i
atzar.
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Les activitats proposades són molt pràctiques perquè es pretén que l’alumne
investigui, descobreixi la bellesa dels edificis i de les matemàtiques que hi són
presents.
Moltes de les activitats es poden fer de manera autònoma, amb el guiatge del
professor.
La tipologia i el diferent grau de dificultat de les activitats permet aplicar-les atenent la
diversitat de l'aula.
El nombre total d'activitats és elevat, és un treball exhaustiu i per tant, el professorat
que les vulgui incorporar a la seva pràctica docent haurà de fer-ne una selecció en
funció dels objectius o necessitats.

3. Conclusions
Aquesta comunicació pretén donar a conèixer uns materials que són el fruit del treball
d’un equip de professors i professores de matemàtiques de secundària que durant els
darrers cursos s’han reunit periòdicament per reflexionar, discutir i elaborar uns
recursos que facilitin l’ensenyament i l’aprenentatge de les matemàtiques de 2n i 3r
d’ESO en general i de la geometria en particular. En concret aporten:
●
●
●

Idees i materials per fer una geometria més pràctica, que faciliti la motivació i
implicació de l’alumnat i que ajudi a millorar resultats educatius.
Activitats contextualitzades, competencialment riques, que fomentin
l’experimentació i la construcció de coneixement geomètric.
Evidències de les connexions de la geometria amb els altres blocs curriculars
de la matemàtica, amb la resta d’àmbits acadèmics i amb l’entorn quotidià.
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