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RESUM 

Aquest es un projecte educatiu que es basa en la interdisciplinarietat de dues 

matèries, les matemàtiques i les tecnologies. 

Pel que fa a la matèria de matemàtiques, dins del contingut curricular “Espai i forma”, 

amb  aquest projecte es desenvolupen els cinc poliedres regulars: tetràedre, hexàedre, 

octàedre, dodecàedre i icosàedre. 

D’altra banda, pel que fa a la matèria de tecnologies, des del contingut curricular 

“Disseny i construcció d’objectes”, es treballa el desenvolupament de cinc figures 

matemàtiques amb materials com la fusta o cartró ploma, a l’abast de l’alumnat, i amb 

eines pròpies d’un aula-taller de tecnologia d’un institut de secundària.  

La finalitat d’aquest projecte és que amb l’anàlisi, manipulació i construcció de les cinc 

figures geomètriques tothom pugui ser capaç d’imaginar al seu cap una representació 

tridimensional de l’element per arribar a entendre com funciona. En primer lloc, es 

tractarà el disseny i construcció dels elements, la part tecnològica, i en segon lloc 

l’anàlisi de figures, manipulació i l’aprenentatge inclusiu, amb la matèria de 

matemàtiques. 

El treball inclusiu ha sigut un dels principals aspectes dels projecte que s’ha intentat 

tractar amb molta cura des del començament per a que sigui una activitat que pugui 

arribar a tothom.  La inclusió implica identificar i minimitzar les barreres per a 

l'aprenentatge, l’accés i la participació de l'alumnat, maximitzant els recursos per 

recolzar el procés d'aprenentatge del mateix i les estratègies d’enfrontament i 

adaptabilitat a les característiques de l'alumnat present. Amb aquest projecte, tots i 

totes amb autonomia, i cadascun amb el seu nivell i destresa, serà capaç de fer una 

pràctica. Bona prova d’això va ser la participació a la festa inclusiva on van vindre nens 

i nenes de 4 a 12 anys i a tots i totes els hi va agradar fer una pràctica amb el treball i 

tots i totes van quedar satisfets amb el resultat. 
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Un altra experiència que es va portar a terme va ser una sessió pràctica al Institut “Les 

Vinyes” de Cubelles amb estudiats de reforç de matemàtiques de 2n d’ESO. 

Aquest alumnat va ser capaç d’entendre els conceptes que se’ls presentaven i de fer 

la pràctica del muntatge i desmuntatge de les figures geomètriques amb els ulls 

tancats. El que va fer que es posessin al lloc d’altres, com per exemple persones 

invidents que a priori semblaria molt més complicat que poguessin desenvolupar 

projectes com aquest. 

Així es pretén treballar l’esperit crític i d’igualtat cap als companys i companyes d’una 

mateixa classe i fomentar la inclusió pel que fa als materials que es treballen en un 

aula. 

Us convido a la lectura d’aquest TFG fet amb la voluntat d’acabar una experiència que 

va començar amb la col·laboració d’una companya de matemàtiques que 

desgraciadament ens va deixar però que continua molt present en totes aquestes 

paraules. Una projecte creat expressament per l’alumnat amb el que hem d’intentar 

sorprendre’l i motivar diàriament. 

 

Les paraules claus que destaquen en aquest projecte son: 

Disseny Treball cooperatiu Ensenyament Construcció Geometria 

Tecnologia Matemàtiques Interdisciplinarietat Accessibilitat Inclusió 
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ABSTRACT 

This is an educational project based on the interdisciplinarity of two subjects, 

mathematics and technologies 

Regarding to mathematics, in the curriculum content "Space and shape", this project 

develops the five regular polyhedral: tetrahedron, hexahedron, octahedron, 

dodecahedron and icosahedrons. 

On the other side, regarding the subject of technologies, from the curriculum content 

"Design and construction of objects," we work on the development of five mathematical 

figures with materials such as wood or light cardboard, available for the students, and 

with the tools we can find in a technology workshop-classroom of a high school. 

The purpose of this project is that with the analysis, manipulation and construction of 

the five geometrical figures, everyone can imagine in their mind a three-dimensional 

representation of the element to come to understand how it works. First, we’ll handle 

the design and the elements construction, the technological part, and secondly the 

figures analysis and manipulation, as well as the inclusive learning, in terms of 

mathematics. 

The inclusive work has been one of the main aspects of the project that has been 

aimed to deal with great care from the beginning so as to be an activity that can be 

reached by everyone. The inclusion implies identifying and minimizing the barriers to 

learning, access and participation of students, maximizing resources to support the 

learning process itself and the strategies of confrontation and adaptability to the 

characteristics of the students. With this project, everyone with autonomy, each one 

with their level and skills, will be able to perform a practice. A good evidence was the 

participation in the inclusive festival which was attended by children from 4 to 12 years; 

all of them enjoyed making a practical work and all of them were satisfied with the 

result. 
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Another experience that took place was a practice session at the “Les Vinyes” high 

school in Cubelles with mathematics reinforcement students of 2nd ESO. 

These students were able to understand the concepts presented to them and to make 

the practice of assembling and dismantling the geometrical figures with the eyes 

closed. That made them put themselves in the place of other people, such as blind 

people, what a priori would seem much more complicated for them to be able to 

develop projects like this. 

This project aims to work with the critical and equality spirit towards the classmates and 

promote the inclusion with respect to the materials they are working with in a 

classroom. 

I invite you to read this TFG done with the aim of ending an experience that began with 

the co-operation of a maths fellow who unfortunately left us but who is still very present 

in these words. A project created specifically for the students whom we have to try to 

surprise and motivate daily. 

 

The keywords highlighted in this project are: 

Design Cooperative work Teaching           Construction Geometry   

Technology Mathematics     Interdisciplinarity   Accessibility Inclusion 

    

    

    

 

    

   

    

 


