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Resum del taller
Aquest taller vol ser una mostra de com podem, a les nostres classes, fer una
proposta de treball que provoqui curiositat i proposi reptes, donant suficient temps per
a poder fer proves, investigant i reflexionant, per tal d’ajudar als nens i nenes a anar
construint els seus aprenentatges. Tot això, proposant situacions engrescadores que
desenvolupin en els alumnes actituds de plaer vers les matemàtiques, i els animi a
utilitzar el llenguatge matemàtic com una eina potent de comunicació.

En aquest taller imaginarem, manipularem i transformarem objectes de la vida real,
fàcils d’aconseguir com són les capses, en un ambient de resolució de problemes que
ens permetrà treballar els diferents continguts del bloc d’espai i forma, connectar
continguts de diferents blocs i que ens motivarà a portar-ho a la pràctica docent a
l’aula.

PARAULES CLAU: Imaginar, manipular i transformar.
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DESCRIPCIÓ DETALLADA DEL TALLER

En la nostra proposta utilitzem objectes de la vida real: diferents tipus de capses. És
un material fàcil d’aconseguir, que permet múltiples possibilitats de manipular,
transformar i comparar.
Per tal de poder mostrar més d’una possibilitat de treball amb el material presentat, es
dividiran els participants en grups i es faran investigacions de manera simultània. Es
dedicaran els últims 15 minuts per fer la posada en comú. D’aquesta manera tots els
assistents al taller podran conèixer totes les propostes.
PROPOSTA 1: TRANSFORMEM UN PRISMA EN UNA PIRÀMIDE.

Es començarà partint d’una capsa en forma de prisma i es plantejaran aquestes
preguntes:
-

Com podríem transformar aquest prisma en una piràmide amb la mateixa
base?
Què creieu que passarà amb la superfície d’aquest nou cos format? Quina
relació existirà entre la capsa original i la transformada? Per què?
Com ho podríem “fer veure” als alumnes?
Quina relació de volum creieu que hi haurà entre el cos original i el cos
transformat?
Quins creieu que seran els errors que es poden produir al fer les comparacions
de superfície i de volum entre els dos cossos?
Comproveu totes les vostres prediccions i compareu els resultats obtinguts i els
esperats.

És important que primer es dediqui temps a fer les reflexions inicials. En grups de dues
o tres persones s’hauran d’anar fent les mesures i transformacions necessàries per tal
de poder comprovar totes aquelles conjectures que han fet.
Cada grup disposarà de dues capses de cartó idèntiques, tisores, cinta adhesiva,
paper mil·limetrat, regle, provetes, petits recipients sense graduar i granets d’arròs.

S’espera que surtin diferents maneres de comprovar les conjectures fetes, prenent
mesures i calculant superfícies i volums, comprovant amb superposició de superfícies,
mesurant amb paper mil·limetrat, amb unitats de mesura no convencionals, amb
provetes... Això és el que ha d’enriquir la proposta, doncs hauria de donar peu a veure
que poden haver-hi diferents estratègies de resolució i no necessàriament s’exposaran
les mateixes solucions, sobretot en el cas de interpretar els errors que es poden haver
produït.

Un cop els diferents grups hagin fet totes les seves mesures i hagin arribat a les seves
conclusions es posaran en comú, no només els resultats obtinguts sinó també el
procés que han decidit seguir i quina relació han trobat entre els resultats obtinguts i
els esperats i a què creuen que poden ser deguts, si han trobat alguna desviació.
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les seves arestes i resseguir les cares per tal d’obtenir algun desenvolupament pla
més. Caldrà veure si es numeren les cares de la capsa per no deixar-se’n cap, i
comprovar què és el que passa. És important que sorgeixen dubtes com ara si la
numeració ha de ser de manera consecutiva o no fa falta, si hi ha alguna cara per la
que no es pugui començar o és indiferent... Tots aquests descobriments aniran donant
sentit a la investigació.

Desenvolupament pla fent girar la capsa sobre les seves arestes

En realitat, es tracta de proposar una situació problema en la que hi ha moltes
possibles solucions i diferents estratègies de resolució amb uns nivells també diferents
d’abstracció. No és el mateix trobar un nou desenvolupament pla retallant i enganxant
cares o buscar la sistematització de cerca de resultats a partir de la numeració de les
cares. Es trobaran amb solucions en que de vegades poden semblar no adequades i
en canvi ser-ho o al inrevés. A més s’anima a buscar més solucions encara que ja se’n
hagi trobat més d’una. El fet de fer-ho en parelles o grupets donarà peu a la discussió
que enriqueix encara més la proposta.
Un cop els diferents grups hagin fet totes les seves propostes i hagin trobat les seves
solucions es posaran en comú, no només els resultats obtinguts sinó també el procés
que han decidit seguir.
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c) Transformant la base quadrada o rectangular en romboide i dues cares laterals de
rectangle a romboide, per tal que coincideixin les arestes.

Transformació mantenint la superfície

REFLEXIÓ METODOLÒGICA

Estem convençuts que el bloc d’espai i forma s’ha de treballar majoritàriament en
forma de taller, no té sentit treballar la geometria de l’espai sense el suport físic de
materials. La manipulació ha d’ajudar a no perdre de vista l’origen concret de les
matemàtiques. El material que posem a l’abast de l’alumne té un paper fonamental per
tal que aquest el pugui utilitzar com a suport del pensament.

A més a més, en aquest taller volem remarcar la importància del llenguatge verbal que
esdevé una primera forma de representació del pensament matemàtic. Verbalitzar
sobre el que s’està fent, o el que es vol fer, obliga a prendre’n consciència i a
reflexionar sobre allò que es fa de manera intuïtiva. Ajuda a la interiorització.
L’aprenentatge s’enriqueix a mesura que es comunica i es comparteix amb els altres.
Dins el bloc d’espai i forma el llenguatge no hauria de ser una llista de paraules que els
alumnes aprenen, sinó una necessitat pel fet d’haver de compartir amb la resta tot allò
que anem descobrint i volem comunicar
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A l’hora de plantejar activitats amb els nostres alumnes cal fer-ho amb una intenció
estratègica determinada en la que es tingui en compte:
-

Proposar situacions obertes, sense predisposar a una determinada estratègia
de resolució, amb l’acceptació de solucions diverses.

Animar als alumnes a fer proves, representacions de com resoldrien la situació
encara que la solució no ens sembli adequada.
Afavorir l’expressió de solucions no típiques

Exposar diverses solucions per una mateixa situació-problema i discutir-les.
Comprovar el procés seguit i el resultat obtingut.

La proposta pretén potenciar la utilització de la solució d’una situació-problema com
l’oportunitat de validar i comprovar tot el procés realitzat. Un cop comprovada la
raonabilitat i la correcció de la solució, no finalitzar la resolució fins que s’explori
l’existència o no de més solucions. Això permet que l’alumne tingui criteri per poder-se
pronunciar sobre si una solució és possible o no, d’aquí que durant el taller es proposi
fer estimacions sobre possibles solucions.
S’han proposat activitats que es puguin resoldre amb diferents estratègies de resolució
segons el nivell de desenvolupament de l’alumnat per tal que es puguin realitzar a
l’aula amb alumnes de diferents edats. Això permet flexibilitzar i ampliar el ventall de
possibilitats de transferència a l’aula.
CONCLUSIONS FINALS
 S’ha de provocar la necessitat d’experimentar i investigar per tal que els alumnes
puguin realitzar raonaments matemàtics i desenvolupar sistemes de representació
mental. Les activitats que comporten exploració estimulen l’expressió de
conjectures.
 S’han de posar a disposició dels alumnes els materials necessaris que siguin
interessants, que despertin l’interès, la curiositat i la motivació. Les capses és un
bon material que permet aprofitar el potencial de la manipulació, promoure un
aprenentatge més vivencial, desenvolupar la imaginació espacial d’objectes
tridimensionals, descobrir les característiques i propietats de les figures de 3D i 2D,
explorar transformacions i fer comparacions.
 S’han de proposar situacions d’investigació a l’aula tenint en compte la progressió i
el nivell dels alumnes, animar-los a fer prediccions, a pensar què pot passara partir
de preguntes provocadores de coneixement.
 S’han de prioritzar activitats que comportin la connexió entre continguts i la reflexió,
per sobre de les de reproducció ja que permeten assolir un nivell d’adquisició de la
competència més elevat i per tant uns aprenentatges més productius.
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 S’ha de dedicar temps a la coavaluació incentivant la discussió entre iguals i la
posada en comú, analitzant diferents solucions per avançar en la construcció
d’argumentacions organitzades i comprensibles.
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