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Resum

Aquest projecte conté explicacions teòriques i activi-

tats pràctiques dels conceptes de geometria que s'es-

tudien a l'ESO. Es desenvolupa la metodologia i

aplicació del recurs. El document adjunt inclou el ma-

terial de treball adreçat a l'alumnat i un document

amb els mateixos problemes completament resolts,

adreçat al professorat. Es tracta d'un material ideal

per a l'estudi de la geometria plana i en tres dimen-

sions a l'ESO, ja que comença des de la definició de

poliedre i el càlcul de perímetres senzills fins d’altres

temes, com ara el càlcul d'àrees, el teorema de Pità-

gores, poliedres, càlcul de volums, etc. El fet de comp-

tar amb les solucions ajuda al docent a fer una

estimació de la dificultat de cada problema o bé afa-

voreix l’autocorrecció als alumnes.

Paraules clau 

matemàtiques, geometria, mitjans d’ensenyament,

ensenyament secundari

Abstract

This project contains theoretical explanations of  ge-

ometry subjects studied in the ESO (compulsory se-

condary education in Spain), as well as an extensive

collection of  problems from several subjects. The me-

thodology and application of  the resource are deve-

loped. The attached document has exercises for

students and answers are provided, ideal material for

studying geometry in ESO, since it starts by defining

polyhedrons and calculating simple perimeters and

reviews a range of  topics such as calculating area, the
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Pythagorean Theorem, polyhedrons and calculating

volume, etc.. Having the answers helps teachers esti-

mate each problem’s difficulty and students correct

their own work.

Keywords

mathematics, geometry, teaching aid, secondary edu-

cation

Resumen

Este proyecto contiene explicaciones teóricas y acti-

vidades prácticas de los conceptos  de geometría que

se estudian en la ESO. Se desarrolla la metodología y

aplicación del recurso. El documento adjunto incluye

el material de trabajo dirigido a los alumnos y un do-

cumento con los mismos problemas completamente

resueltos, dirigido al profesorado. Se trata de un ma-

terial ideal para el estudio de la geometría plana y en

tres dimensiones en la ESO, pues empieza por la de-

finición de poliedro y el cálculo de perímetros senci-

llos y recorre temas como por ejemplo el cálculo de

áreas, el teorema de Pitágoras, poliedros, cálculo de

volúmenes, etc. El hecho de contar con las soluciones,

ayuda al docente en la estimación de la dificultad de

cada problema o bien favorece la autocorrección en

los alumnos.

Palabras clave

matemáticas, geometría, medios de enseñanza, ense-

ñanza secundaria.

1. InTRoduCCIó

Cada vegada que hem d’explicar un bloc temàtic fem

una recerca d’allò que pensam que ens podria ser útil,

quin material ens aniria bé, recopilam un grapat d’in-

formació. De vegades, però, ens agradaria tenir un

tipus concret d’exercicis o de material que no existeix

o que no s’adequa a les nostres necessitats. Per això,

el curs 2008-2009 vam decidir elaborar el material que

necessitàvem per treballar la geometria amb els alum-

nes d’ESO: la geometria és la gran oblidada, i moltes

vegades no ens queda més remei que explicar-la a

corre-cuita. Vam decidir canviar això i elaborar un

material progressiu que es pugui utilitzar gairebé des

de primària i fins a quart d’ESO.

2. METodoLoGIA

Dins el marc d’un grup de treball del centre de pro-

fessors de Palma hem elaborat un estudi progressiu

de la geometria plana i en tres dimensions. El grup

de treball era format per set persones. Després de fer

diverses reunions per decidir què volíem que apare-

gués a la feina i de quina manera l’organitzaríem, ens

anàrem repartint els apartats i cadascú va fer una ex-

plicació teòrica del concepte o tema que havia d’ex-

plicar i després diversos problemes d’aquell tema. Els

problemes estan completament resolts i són originals

del grup de treball.

Els conceptes tractats van des de la classificació dels

polígons fins al càlcul de volums de poliedres i cossos

de revolució, passant pel teorema de Pitàgores, el càl-

cul d’àrees, etc.

Per poder elaborar tot aquest material hem après a

manejar diversos programes de dibuix, la qual cosa

no ha estat senzilla però sí molt enriquidora. D’a-

questa manera, totes les imatges que apareixen a la

feina són originals. Els programes que hem utilitzat

han estat Geogebra, Sketchup i Paint i també les eines

de dibuix del Word i alguna imatge predissenyada de

Word.

Tots els problemes proposats i resolts han estat revi-

sats exhaustivament per garantir que no hi hagi inco-

rreccions.

3. APLICACIó

Pensam que aquest material serà molt útil per desen-

volupar la competència matemàtica dels alumnes i les

alumnes de secundària.
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La manera de fer-lo servir dependrà del gust de ca-

dascú.

Per nosaltres l’ideal seria seleccionar el tros que es ne-

cessita a cada moment i imprimir-ne els enunciats per

als alumnes juntament amb el resum teòric correspo-

nent. El professor disposa d’un altre document amb

les solucions, que pot fer servir o consultar quan ho

trobi oportú.

També es poden proporcionar els enunciats als alum-

nes i més endavant donar-los les solucions per tal que

s’autocorregeixin.

La nostra idea és que sigui un material útil i dinàmic

tant per als alumnes com per als professors. Que ca-

dascú pugui utilitzar-lo com li convingui més i, per

què no, afegir-hi el que necessiti per a la seva pràctica

docent.
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