
 

Activitat d'Aula Matemàtiques/ Ciències 
Experimentals

La geometria dels polígons: podem trobar polígons en 
els objectes que ens envolten 

 Primària – Cicle 
Superior 

Capacitats/Competències 
Competències Bàsiques: 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
2. Competència matemàtica. 
3. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
4. Competència artística i cultural. 
5. Competència digital. 
7. Competència d’aprendre a aprendre. 
8. Competència d’autonomia, iniciativa personal i emprenedoria. 
 
Competències de l'àmbit digital: 
- Competència 1: Seleccionar, utilitzar i programar dispositius digitals i les seves funcionalitats 
d’acord amb les tasques a realitzar. 
- Competència 5. Construir nou coneixement personal mitjançant estratègies de tractament de la 
informació amb el suport d’aplicacions digitals. 
- Competència 8: Realitzar activitats en grup utilitzant eines i entorns virtuals de treball  
colꞏlaboratiu 
 
Competències de l'àmbit matemàtic: 
- Competència 7. Identificar les matemàtiques implicades en situacions quotidianes i escolars  
i cercar situacions que es puguin relacionar amb idees matemàtiques concretes. 
- Competència 10. Usar les eines tecnològiques amb criteri, de forma ajustada a la situació, i 
interpretar les representacions que ofereixen 

 

Indicadors Pensament computacional 
Diagnòstic: Capacitat per identificar el problema i analitzar les dades disponibles.  En relació a 
aquesta proposta, els alumnes han de descobrir en què consisteix el repte, identificar-lo i 
identificar quines possibles solucions poden aplicar. També inclou la identificació dels errors 
quan s’han equivocat. 

Identificació de solucions: Capacitat per identificar, analitzar i aplicar possibles solucions a un 
problema optimitzant els passos i recursos. En el nostre cas, hi ha una identificació de solucions 
prèvia quan es planteja la programació de Scratch per tal que es generi el polígon i trobar-hi la 
solució. 

Validació de processos: Capacitat per anar validant al llarg del procés i anar aprenent dels 
errors. A mesura que es van equivocant amb els diferents moviments, ells mateixos rectifiquen i 
al següent cop, ho fan millor. També es validen els processos finalitzats amb èxit. 
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Múltiples vies: Correspon a la capacitat de trobar solucions i vies de desenvolupament per més 
d'un camí, que permeti assolir l'objectiu. En aquest cas, en programació sol haver-hi diferents 
alternatives de programació per a executar una o més ordres. 

Organització i patrons: És el cercar semblances entre els diferents problemes o dins un mateix 
problema, reconeixent-les i utilitzant-les per a la resolució del problema. A mesura que avancen 
les ordres de programació, van reconeixent i repetint la necessitat de moviments o seqüències 
repetitives. 

Abstraccions: Reduir la complexitat per a definir la idea principal. Capacitat per representar 
dades a través variables. A l’hora de planificar la programació amb Scratch, han de ser capaços 
de saber trobar un o més camins i fer-ho de la manera més fàcil i eficient. 

Algoritmes: capacitat per automatitzar solucions a través d'algoritmes, aplicant adequadament 
una sèrie de passos detallats que assegurin una solució correcta. 

Seqüències i paralꞏlelismes: Capacitat per ordenar i organitzar passos i processos mitjançant 
seqüències, paralꞏlelismes, etc. A l'hora de dissenyar la programació han de ser capaços de 
saber organitzar les ordres per tal que es succeeixin els fets programats en la seqüència 
correcta. 

 

Objectius 
- Reconèixer figures geomètriques planes regulars al seu entorn real. 
- Poder descriure matemàticament el contorn del diferents polígons amb el llenguatge de 
programació. 
- Entendre instruccions del llenguatge de programació. 
- Utilitzar un entorn didàctic i lúdic per programar. 
- Organitzar i consolidar el pensament matemàtic i l'abstracció d'aquest a l'entorn. 
- Utilitzar la tecnologia per interpretar el nostre entorn més immediat 
 

Descripció 
En una primera part, es demana als alumnes que es passegin pel centre o pels seus voltants, 
amb l’objectiu d’observar, descobrir i realitzar fotografies de figures geomètriques planes amb 
un dispositiu digital mòbil proporcionat a cada grup. 
 
Un cop a l’aula es formen equips de treball, repartits entre els ordinadors o tauletes que hi hagi 
disponibles, i se’ls demana que transfereixin a l’ordinador les fotografies realitzades en les quals 
hi apareguin objectes amb formes geomètriques.  
 
A partir d’aquest moment els alumnes comencen a treballar amb Scratch. Si no tenen 
coneixements previs d’aquest llenguatge de programació necessiten familiaritzar-se amb unes 
quantes eines que es poden conèixer mitjançant una activitat de descoberta d’uns 20 minuts. 
 
Cada grup tria una de les fotografies realitzades anteriorment per fer-la servir de fons del seu 
programa. La poden editar amb el mateix Scratch per a que la figura geomètrica estigui centrada 
i poden afegir-hi les seves creacions artístiques.  
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A continuació trien un personatge de la galeria d’Scratch, que serà el que es programarà per a 
que es mogui per la pantalla tot traçant el contorn del polígon.  
 
Durant la programació del personatge els alumnes necessiten aplicar elements de pensament 
computacional, com esdeveniments i bucles. Fan servir el mètode heurístic, per exemple, per 
trobar la llargada del recorregut de cada costat i l’angle de gir per resseguir correctament el 
contorn del polígon.  
 
En les nostres experiències els nens han programat el contorn de quadrats, rectangles, triangles 
i hexàgons. Alguns alumnes han verbalitzat que l’angle que han d’introduir en el programa és 
l’angle exterior, moment en que s’ha incentivat la reflexió sobre angles exteriors i interiors. També 
s’ha reflexionat i provat conjuntament que com més costats afegim a un polígon regular més ens 
aproximem a la figura d’un cercle.  
 
Paralꞏlelament a l’activitat de programació es pot oferir als nens un espai amb escuradents i 
plastilina on poder crear, manualment, les seves formes geomètriques.  
 
Amb aquesta experiència es fomenten les capacitats d’observació i relació, la competència digital 
i s’aconsegueix un aprenentatge significatiu i vivencial de les figures geomètriques planes regulars 
i la seva descripció. 
 

 
 

Temporització 
 
En funció dels coneixements previs en programació per part de l'alumnat, la sessió pot durar 
entre 2 i 3 sessions. Una primera de formació en programació per als alumnes (en cas de no 



4

 

 

 

tenir experiència prèvia amb Scratch); una segona sessió per recórrer l'entorn escolar cercant 
les formes geomètriques i començar a plantejar la programació; i una tercera per finalitzar la 
programació feta i polir-la, a més de fer el treball de reflexió individual i grupal sobre el treball 
portat a terme.  
 

Organització: grups i espais 
L’activitat s'hauria de fer individualment, o bé en grups reduïts de dos a quatre alumnes si no es 
disposen de recursos digitals suficients. Més de quatre alumnes, no permet la participació activa 
de tots els infants i és important que tots puguin intervenir per tal d’adquirir el coneixement. 
Caldrà vetllar per a que, si es fa en grup, tothom participi de l'activitat i no hi hagi alumnes que 
quedin despenjats d'aquesta. 
Aquesta activitat es pot portar a terme en molts espais diferents dins i fora de l'àmbit escolar, 
cercant geometria al seu dia a dia, tant a espais escolars com a l'exterior (casa, carrer, municipi, 
etc.). 
 

Recursos 
Es necessita un dispositiu per a fotografiar (càmera, mòbil, tauleta,…) per a cada alumne o grup 
d'alumnes, i un ordinador amb accés a la xarxa per a poder descarregar les imatges i treballar 
amb la programació amb Scratch. 
El programari de Scratch es pot baixar a l'ordinador per treballar «off-line» o bé treballar-hi en 
línia. 
 

Avaluació 
Per tal de fer l'avaluació de l'activitat, es proposa la següent rúbrica: 
 

 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Comprensió de 
l’activitat 

No entén el 
funcionament de 
l’activitat. 

Compren les nocions 
bàsiques que es 
treballen en l’activitat.

Entén perfectament 
tota l’activitat. 

Descomposició dels 
problemes 

No és capaç de 
fragmentar les 
activitats a l’hora 
d’encarar-les.

Fragmenta les 
activitats però amb 
dificultats. 

És capaç de 
fragmentar i 
descomposar les 
activitats. 

Abstracció del 
moviment i 
representació de les 
ordres 

No pot imaginar les 
ordres i traspassar-les 
a llenguatge de 
programació. 

Pot imaginar les 
ordres però té 
dificultats per 
traspassar-les a 
llenguatge de 
programació.

Fa l’abstracció i la 
representa en 
llenguatge de 
programació sense 
dificultats. 

Execució de la 
programació 

No és capaç de 
programar cap pas per 
representar la figura 
geomètrica 

Pot programar la 
major part dels passos 
però amb alguns 
errors 

Programa 
perfectament la 
representació de la 
figura geomètrica, 
sense errors. 
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Eficiència de 
seqüències i 
algoritmes 

Les ordres no inclouen 
cap iteració ni 
condicional, es fan 
servir massa 
seqüències. 

Es resolen les ordres 
de manera més o 
menys efectiva, però 
es podrien afegir 
iteracions i 
condicionals per 
simplificar-les.

Es resol la 
programació de 
manera eficient i 
eficaç. 

Colꞏlaboració amb 
els companys/es 

No és capaç de 
colꞏlaborar amb els 
companys per assolir 
els objectius. 

Colꞏlabora amb els 
companys però actua 
impulsivament o no té 
en compte les seves 
opinions.

Treballa 
colꞏlaborativament 
consensuant les 
decisions i accions. 

 

 


