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Fitxa d’acompanyament pedagògic
Ortoedres

Traçar un patró 
d’ortoedre
æ SITUACIÓ DEL CAPÍTOL DINS LA SÈRIE
Últim episodi d’una sèrie de 3 episodis.
Episodi 1: Reconèixer l’ortoedre.
Episodi 2: Descriure l’ortoedre.

æ SITUACIÓ DE L’APRENENTATGE  
DINS ELS PROGRAMES
Des del cicle 2, els alumnes aprenen a reconèixer  
un ortoedre i s’inicien al vocabulari geomètric.  
Al cicle 3, els alumnes han de reconèixer, anomenar, 
comparar, verificar, descriure un ortoedre utilitzant 
el vocabulari apropiat. Cal reproduir, representar,  
construir un ortoedre en forma de maquetes o de dibuixos, 
o a partir de la construcció d’un patró. Han de realitzar, 
completar i redactar un programa de construcció.

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 memoritzar el vocabulari geomètric  

(cares oposades, cares rectangulars, arestes, vèrtexs).
• Dificultat a traçar un patró.
• Dificultat a anticipar les transformacions successives  

del patró.
• Dificultat a comprendre que existeixen diverses 

possibilitats de patró per construir un mateix sòlid.

æ OBJECTIUS PERSEGUITS  
PER L’ANIMACIÓ
• Mostrar com reconèixer un ortoedre.
• Mostrar com traçar un patró d’ortoedre.
• Mostrar com construir un ortoedre amb l’ajut d’un patró.

æ PARAULES-CLAU
Cares, arestes, cares oposades, patró, cara rectangular.

æ ELEMENTS ESTRUCTURANTS
• Per traçar un patró d’ortoedre, puc traçar el contorn  

de les cares d’un ortoedre.
• També puc traçar un patró amb l’ajut d’un paper 

quadriculat o puntejat.
• El patró d’un ortoedre comporta 6 cares rectangulars.
• Existeixen diferents maneres de traçar el patró  

d’un ortoedre.
• Quan retallo i plego, n’obtinc un ortoedre.
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FASE DE DESCOBERTA

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

Un cineasta constata que l’ortoedre,  
que té el rol d’una caixa de sabates  
a la pel·lícula, està molt refredat.
Es demana com s’ho farà a la propera  
escena d’acció sense aquest actor.

Mostrar que l’ortoedre té  
la forma d’una caixa de sabates  
i que el trobem freqüentment  
com a caixa d’embalatge en  
la vida quotidiana.

Recercar caixes d’embalatges  
o objectes quotidians que tinguin  
la forma d’ortoedre.
Llistar-les (capsa de cereals, 
medicaments, productes  
de bellesa, llibres, barra  
de mantega, estoig, etc.).
Demanar de portar-ne per  
verificar que són ortoedres rectes  
i per què ho són.
Comptar-ne les cares, els vèrtexs  
i les arestes.

FASE DE MANIPULACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

El cineasta troba la solució al seu problema. 
Proposa de crear una nova caixa de sabates 
per reemplaçar l’ortoedre que està refredat, 
així es podrà curar.
L’ortoedre es desplega i mostra totes les cares.

Mostrar que l’ortoedre comporta:

• 6 cares en forma rectangular i,  
de vegades, idèntiques;

• 12 arestes;
• 8 vèrtexs.

Fer les empremtes de les cares  
de les caixes o dels objectes amb 
la plastilina.

Com en la pel·lícula, desplegar  
les caixes que han portat i pintar 
del mateix color les cares de  
la mateixa talla. Repassar amb  
un retolador les arestes.
Mesurar les arestes de cada cara. 
Escriure la fitxa d’identitat  
de l’ortoedre.
Construir ortoedres amb l’ajut  
del joc de construcció Lokon,  
que permet d’acoblar cares en 
tres dimensions (construcció lliure, 
després amb un model).
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FASE DE ESTRUCTURACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

El cineasta explica que cal traçar el patró  
de l’ortoedre.
Enumera el material necessari per a  
la construcció del patró:

• un full ben gruixut;
• l’ortoedre refredat per traçar les empremtes 

de les seves cares.

L’ortoedre es posa al mig del full. El contorn  
de la cara rectangular inferior es traça amb 
l’ajut d’un llapis verd.
Després, l’ortoedre pivota i les empremtes  
de les altres cares rectangulars es tracen.
Les empremtes de les cares oposades són  
de colors idèntics (verdes o blaves).
L’ortoedre es gira per mostrar que queden 
les dues últimes cares oposades a traçar per 
completar el patró. Es tracen d’una i altra 
banda de les empremtes d’una de les cares  
ja traçades. Són de color morat.
Es desplacen, ja que poden situar-se a 
diferents llocs en relació amb les altres cares 
de l’ortoedre.
Es retalla el patró i es plega entre  
les arestes per construir un nou ortoedre 
idèntic al primer.

En conclusió, el cineasta remarca que  
el refredat de l’ortoedre empitjora, perquè 
aquest esternuda i doncs necessita repòs.
Això no és cap problema car l’ortoedre
substitut, un cop maquillat, constituirà  
un doble perfecte.
El cineasta emprèn la filmació de l’escena.

Mostrar el material que necessitem 
per traçar un patró.

Mostrar les etapes de confecció 
d’un patró d’ortoedre.

Mostrar que les cares oposades 
són de la mateixa talla i que tenen 
la forma de rectangles.

Mostrar que calen 6 empremtes  
de cares rectangulars perquè el 
patró de l’ortoedre sigui complet.

Mostrar que existeixen diferents 
maneres de traçar un patró 
d’ortoedre.

Mostrar que el patró permet  
de construir un ortoedre.

Mostrar que el patró traçat
a partir d’empremtes d’un ortoedre 
permet de construir un ortoedre 
idèntic.

Com en la pel·lícula, i amb l’ajut  
de les caixes que han portat, 
efectuar les empremtes de les 
diferents cares de l’ortoedre per 
construir el seu propi ortoedre.

En parelles, un alumne comença
un patró i un altre el completa. 
Traçar un patró a mà alçada.
Inventar i traçar un patró
amb l’ajut d’instruments de mesura 
i de suports diferents (paper 
quadriculat, paper puntejat).

Joc del venedor: anar a buscar les 
formes que necessitem per inventar 
i traçar un patró d’ortoedre.

En grups, escriure un programa 
de construcció d’ortoedre que serà 
realitzat per un altre grup.

Entre diferents patrons (models 
reduïts), reconèixer aquells que 
permetran de construir un ortoedre.

FASE DE APLICACIÓ/PROLONGACIÓ 
1. Construir un castell únicament amb l’ajut d’ortoedres rectes (les pedres dels murs del castell, les torres, els merlets).
2. Crear una escultura amb l’ajut d’ortoedres rectes.
3. Crear una capsa de llapis, una capsa de «paraules dolces» per al dia de la mare, etc.
4. Fer una pel·lícula que mostri les diferents etapes del traçat del patró.
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4ANNEXE 
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.


