
1

æ Fitxa d’acompanyament (pares, educadors…)

Fitxa d’acompanyament (pares, educadors…)
Ortoedres

Ortoedres

æ PRÉSENTACIÓ
Aquesta sèrie ha de permetre la maïnada reconèixer, 
anomenar i descriure un ortoedre present físicament  
en el seu entorn o representat en paper (inclòs el cub,  
que és un ortoedre particular) i de realitzar-ne el patró.

æ COM ACOMPANYAR EL VOSTRE FILL 
O FILLA?
La maïnada visiona una o diverses vegades cada episodi 
i explica a l’adult allò que ha vist i comprès sobre la noció 
en qüestió utilitzant els mots següents: ortoedre, rectangle, 
cares, cares rectangulars (en són 6), arestes (en són 12), 
vèrtexs (en són 8), patró, empremta, cares oposades.
Retornar diferents cops a l’animació aturant-se sobre la 
imatge perquè el noi o la noia precisin bé el seu pensament  
i que s’instal·li progressivament la comprensió.

Activitats que poden proposar-se:
• Presentar una caixa (ortoedre) al noi o a la noia i  

demanar-li de marcar un punt vermell en els vèrtexs,  
tot comptant-los, després, repassar les arestes en blau 
també comptant-les i fer una rodona sobre cada cara  
que anomenarà (rectangle o quadrat).

• Reunir un conjunt de caixes i demanar al noi o a la noia 
d’isolar les que són ortoedres. Triar, tot seguit, aquests 
ortoedres segons com estiguin constituïts: solament 
rectangles, només quadrats o rectangles i quadrats.

• Presentar dues caixes (una és un ortoedre, l’altra no) 
sobre una de les seves cares i demanar al noi o a la noia 
d’identificar l’ortoedre justificant la tria. Ha de mostrar els  
6 rectangles o quadrats, les 12 arestes i els 8 vèrtexs.

• Fer retallar al noi o a la noia cada cara d’un ortoedre  
i identificar-ne les figures geomètriques obtingudes 
(rectangle o quadrat).

• Fer-li superposar les cares. Demanar-li de disposar d’una 
altra manera aquestes cares per obtenir un altre patró  
i reconstituir l’ortoedre.

• Proposar diversos rectangles i quadrats al noi o a la noia 
que realitza un ortoedre utilitzant un rotlle adhesiu.

• Realitzar amb el noi o la noia al màxim de patrons diferents 
d’un ortoedre.

æ ALLÒ QUE ÉS ÚTIL DE SABER
• L’ortoedre està compost de 6 cares rectangulars.
• L’ortoedre comprèn 12 arestes, 8 vèrtexs i 6 cares 

rectangulars.
• El cub és un ortoedre particular. Comprèn 12 arestes,  

8 vèrtexs i 6 cares quadrades.

æ NOMBRE D’EPISODIS 
I CLASSES CONCERNIDES
Aquesta sèrie comporta tres episodis.
• Episodi 1: Reconèixer l’ortoedre (a partir de CE2)
• Episodi 2: Descriure l’ortoedre (a partir de CE2)
• Episodi 3: Traçar un patró d’ortoedre (a partir de CM2) 

æ TEMES RELACIONATS AMB AQUESTA 
SÈRIE
• Distingir prismes I piràmides
• Els cubs

els principis fonamentals


