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Fitxa d’acompanyament pedagògic
Ortoedres

Reconèixer l’ortoedre

æ SITUACIÓ DEL CAPÍTOL DINS LA SÈRIE
Primer episodi d’una sèrie de tres episodis.
Episodi 2: Descriure l’ortoedre. 
Episodi 3: Tracar un patró d’ortoedre.

æ SITUACIÓ DE L’APRENENTATGE  
DINS ELS PROGRAMES

Al cicle 3, els alumnes aprenen a reconèixer, anomenar, 
comparar, verificar i descriure sòlids simples o 
desenvolupaments de sòlids a partir d’algunes de les seves 
propietats. Utilitzen un vocabulari apropiat per anomenar 
els sòlids (ortoedre, cub, prisma recte, piràmide regular) 
i per descriure’ls (cara, aresta, vèrtex). Reprodueixen, 
representen, construeixen sòlids simples  
o desenvolupaments de sòlids en forma de maquetes  
o de dibuixos, o a partir d’un patró.

æ CONTEXT D’ENSENYAMENT

L’ensenyament de la llengua catalana es pot realitzar  
a través dues variants: «un ensenyament de llengua  
i cultura regionals i un ensenyament bilingüe francès/català 
a paritat horària». A classe bilingüe «una part de  
les activitats inscrites als programes oficials se desenrotlla  
en llengua regional» (circular relativa a l’ensenyament de  
les llengües i cultures regionals del 12/04/2017).
Pel que fa a les assignatures de l’espai i geometria, les 
recomanacions dels programes (argumentació, vocabulari, 
activitats: reconèixer, anomenar, comparar…) ajunten 
els objectius d’ensenyament de la LV-R com l’adquisició 
dels enunciats imprescindibles a la comunicació i a 
l’aprenentatge de la llengua catalana: «Em sembla que  
(Il me semble que), el sòlid té (le solide a)…»
(cf annex: activitats relacionades al BO i al CECRL).

æ PUNTS DE BLOCATGE
• Dificultat a utilitzar el vocabulari apropiat: vèrtex, aresta, 

cara.
• Dificultat a comptar les cares, les arestes i els vèrtexs  

que el composen.
• Dificultat a reconèixer l’ortoedre per les respectives 

representacions i entre els diferents prismes.

æ OBJECTIUS PERSEGUITS  
PER L’ANIMACIÓ

Reconèixer un ortoedre i anomenar-lo. Conèixer-lo i utilitzar-
ne el vocabulari: cara, quadrat, rectangle, ortoedre, cub.

æ PARAULES-CLAU

Cara, rectangle, quadrat, ortoedre, cub, prisma.

æ ELEMENTS ESTRUCTURANTS

• Un ortoedre és un prisma particular, té 6 cares rectangles. 
Les seves cares oposades són idèntiques.

• El cub té les cares quadrades. El quadrat és un rectangle 
particular. El cub és un ortoedre particular.
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FASE DE DESCOBERTA

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

S’obre el teló i es veu un conjunt  
de sòlids diferents.

Se’ls demana de fabricar el decorat 
d’un teatre: es tracta de fer dues 
escultures geomètriques.  
Cada sòlid tindrà un rol.

La consigna és, doncs, de fer  
dos grups.

Justificació de la tria: fer dos grups 
per realitzar dues escultures.

Posar junts els que tenen 
característiques comunes.

Recol·lectar objectes quotidians: embalatges 
de Toblerone i de perfums, caixa de sabates, 
cucurutxa, pilota d’escuma, una pilota  
de rugbi, un dau, una caixa de refrescos, 
un sabó (entre aquests, prismes de base 
quadrada, rectangular, triangular i altres  
bases poligonals).

Triar aquests sòlids: extreure’n criteris comuns 
(mostrar la diferència entre criteris de talla,  
de color i també de criteris geomètrics).

Consigna: reagrupar els sòlids que es poden 
aplegar.

Consigna: amb les cartes que representen 
cada sòlid (més el nom), situar l’objecte al 
costat de la imatge del sòlid que li correspon.

FASE DE MANIPULACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

Una qüestió
Com diferenciar-los, ja que tots són 
de la mateixa família de prismes  
i que tots tenen cares rectangles?

Primera proposta 
Plantejar de comptar les cares 
rectangles: el nombre de cares 
rectangles és variable.

Segona proposta 
Recercar aquells que no tenen 
cares rectangles.

Cal fer-ne una tria 
uns es posen a l’esquerra, els altres 
a la dreta.

Triar és intentar de trobar criteris 
per aplegar els que van junts.

Un primer criteri
Començar per allò que tenen  
en comú per adonar-se de  
les diferències:  
la presència de cares rectangles  
és un criteri que no discrimina.

Un primer criteri afinat
La tria es fa en base a un criteri 
més exigent: tenir la totalitat de 
les cares que siguin rectangles. 
Utilització del vocabulari: cara, 
rectangle.

Joc de Kim
Cada sac que hi ha a la taula conté un sòlid. 
Està prohibit treure’l del sac.

Consigna 
Retrobar cada “sòlid misteriós” al full.  
No tenim dret a mirar-los, només podem  
tocar-los a l’interior del sac.
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FASE DE MANIPULACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

Verificació per recompte de les cares 
rectangles del grup de l’esquerra.
Se’n compten 6.

S’hi afegeix un criteri de verificació:
la comparació de cares oposades: 
han de ser exactament iguals  
i idèntiques.

Es facilita el recompte amb la inscripció de 
nombres a les cares de l’1 al 6.

Primer element de síntesi
Un ortoedre té 6 cares rectangles.

Prolongació dels criteris de reconeixement: 
comparar les cares oposades.

Segon element de síntesi
Un ortoedre té les cares oposades 
exactament iguals i idèntiques.

FASE DE ESTRUCTURACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

Etiquetatge del grup de l’esquerra:  
Al grup de l’esquerra se l’identifica  
com un grup de prismes particulars:  
els ortoedres.

Una nova pregunta: Interpel·lació del 
petit cub groc que s’ha situat a la dreta:

• se’n compten 6 cares quadrades;
• el quadrat és un rectangle particular. 

El petit cub és ben bé un ortoedre.

Després, el cub groc se situa a 
l’esquerra. Els cubs són també 
ortoedres.

Utilització del vocabulari específic:  
un ortoedre.

Tercer element de síntesi
Els ortoedres són prismes particulars.
Prolongació del qüestionament amb  
el cas particular del cub.

Últim element de síntesi
El cub té les cares quadrades.  
El quadrat és un rectangle particular.
El cub també és un ortoedre.
Aspecte acumulatiu del vocabulari 
utilitzat al llarg de la seqüència:  
cara, rectangle, cub, quadrat, prisma, 
ortoedre.

Síntesi
Un ortoedre té 6 cares rectangles.
Un ortoedre té les cares oposades 
exactament iguals i idèntiques.  
Els ortoedres són prismes particulars.

Escriure una fitxa d’identitat dels 
ortoedres distribuïts.

Acabar els dibuixos dels ortoedres  
amb perspectiva en una quadrícula.
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4FASE D’ESTRUCTURACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

Fi de la seqüència:
Creació d’escultures:
els 5 ortoedres formen  
una escultura. 
Els altres prismes una altra.

S’abaixa el teló.

El cub té cares quadrades. 
El quadrat és un rectangle particular. 
El cub és ben bé un ortoedre.

Cloenda:
La creació de les escultures és  
la il·lustració final de la tria feta. 
Fa referència a la situació inicial.

FASE D’APLICACIÓ/PROLONGACIÓ 
1. Construir esquelets de sòlids amb palles.
2. Realitzar empremtes de sòlids. 
Materials:
• sòlids de fusta (almenys 12: 2 sèries de 6 sòlids: ortoedre, prisma, con, cub, piràmide, cilindre);
• plastilina;
• fulls i llapis;
• fitxa graella/síntesi.
Dibuixar totes les traces possibles que pot donar cada sòlid.
En un full blanc, l’alumnat dibuixa amb llapis el contorn de les cares dels sòlids o si no, dibuixen la forma aproximada  
de cada cara possible (observada amb la plastilina).
Completar una graella/síntesi de les cares de cada sòlid proposat.
3. Representar els sòlids amb l’ajut d’un software de geometria i/o construir un ortoedre.
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5ANNEXE 
ACTIVITÉS RELIÉES AU BULLETIN OFFICIEL ET AU CADRE 
EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES (CECRL)

Cette grille est adaptée au contexte des classes bilingues français/catalan* et s’applique au cours des séances 
où le catalan est utilisé comme langue véhiculaire (langue d’enseignement).

Activités Connaissances 
et compétences associées
(BO 2015, français)

Activités langagières 
(Cadre européen pour 
l’enseignement des langues, CECRL)

Émission 
d’hypothèses, 
questionner, 
problématiser…

Comprendre et s’exprimer à l’oral
Écouter pour comprendre un message oral, 
un propos, un discours.
Parler en prenant en compte son auditoire.
Participer à des échanges dans des situations 
diversi� ées.
Adopter une attitude critique.
Domaines du socle : 1, 2, 3

Compréhension orale
Être capable de comprendre une intervention 
brève, si elle est claire et simple. (A2)
Peut suivre le plan général d’exposés courts 
sur des sujets familiers à condition que 
la langue soit articulée. (B1)

Expression orale en continu 
et interaction
Être capable de produire en termes simples 
des énoncés à propos d’autrui et/ou des objets. 
(A2)

Expliciter argumenter 
après des tâches 
de comparaison, 
de reproduction, 
de modélisation, ou 
d’expérimentation…

Comprendre et s’exprimer à l’oral
Parler en prenant en compte son auditoire 
(présentation d’un ouvrage).
Participer à des échanges dans des situations 
diversi� ées.
Domaines du socle : 1, 2, 3

Expression orale
Peut faire un exposé clair, préparé. 
Peut faire de brèves annonces préparées 
sur un sujet proche des faits quotidiens. (B1)

Résumer, 
rendre compte 
d’une démarche, 
d’une procédure, 
décrire les actions 
et les gestes…

Écriture
Recourir à l’écriture pour ré� échir et pour 
apprendre.
Domaine du socle : 1

Expression écrite
Peut produire un écrit suivi généralement 
compréhensible tout du long. L’orthographe, 
la ponctuation et la mise en page sont assez 
justes pour être suivies facilement. (B1)

Circulaire relative à l’enseignement des langues et cultures régionales n° 2017-072 du 12-4-2017
À l’école, les classes bilingues français-langue régionale proposent […], un cursus spéci� que intensif, dans lequel la langue 
régionale est à la fois langue enseignée et langue d’enseignement dans plusieurs domaines d’activité et d’apprentissage. 
Ce cursus repose sur un principe de parité horaire hebdomadaire dans l’usage de la langue régionale et du français 
en classe, sans qu’aucune discipline ou aucun domaine disciplinaire autre que la langue régionale soit enseigné 
exclusivement en langue régionale.


