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Tria prismes/
piràmides
æ PRÉSENTACIÓ
Els sòlids s’estudien en geometria des del CP.
Manipulant diferents tipus de sòlids, es posa en relleu llurs 
similituds (cares, arestes, vèrtexs, volum), llurs diferències 
(cares superposables rectangulars, cares triangulars…)  
i les identifiquem: prisma, ortoedre, piràmide…
Al cicle 3, es privilegien les situacions que tenen com  
a finalitat reconèixer, anomenar, comparar, verificar, 
descriure i construir per tal de fer emergir conceptes 
geomètrics (caracteritzacions i propietats dels objectes, 
relacions entre les objectes).

æ COM ACOMPANYAR EL VOSTRE FILL  
O FILLA?
Després d’un o de diversos visionats d’un episodi,
se li pot demanar d’explicar allò que ha vist.  
En el moment d’aquest intercanvi essencial i privilegiat,  
cal retornar a l’animació (aturar la imatge i/o reveure  
un o diferents passatges per tal de poder-ne parlar).

Activitats que es poden proposar:
Recollir tot tipus de sòlids a partir d’objectes quotidians 
(caixes…): cubs, ortoedres, cilindres, piràmides, prismes 
de formes diverses. Descriure oralment els sòlids aplegats 
utilitzant el vocabulari adequat.

Jocs:
• Endevinalles: es descriu un sòlid; trobar-lo dins del lot.
• Kim «tocar»: la col·lecció de sòlids no és pas visible, 

amagada dins un sac o sota un teixit opac. Trobar tots  
els ortoedres i els cubs reconeixent-los en tocar-los.  

Retornar a les imatges que mostren el desenvolupament 
pla del prisma i de la piràmide. Entrenar-se a dibuixar les 
cares i els sòlids. Realitzar patrons per reproduir els sòlids 
per plecs.

æ ALLÒ QUE ÉS ÚTIL DE SABER
En geometria, hem de distingir els sòlids de les figures 
planes. Els sòlids tenen un vocabulari comú: cares, arestes, 
vèrtexs.

El prisma i la piràmide es diferencien per la natura de  
les seves cares. Poden ser dibuixades, representades per 
una figura plana. Un prisma té dues cares que són polígons 
superposables. Totes les altres cares són rectangles.  
Una piràmide té una cara que és un polígon. Totes les altres 
cares són triangles.

æ NOMBRE  D’EPISODIS 
I CLASSES CONCERNIDES
Episodi per al cicle 3 (CM1/CM2).

æ TEMES VINCULATS AMB AQUESTA SÈRIE
• Els ortoedres
• Els cubs

els principis fonamentals


