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Objectius 

L’objectiu general de l’assignatura és el de capacitar als alumnes per ensenyar geometria i 
mesura en l’etapa d’educació primària. Aquest objectiu, que passa per analitzar què ensenyar, 
com ensenyar i com avaluar, es concreta en: 

• Conèixer la geometria que forma part del currículum de primària i aprofundir en aquells 
aspectes que serveixen per fonamentar el treball d’aquesta part de les matemàtiques, 
principalment a través de la resolució de problemes i d’activitats. 

• Analitzar els objectius, els continguts i les dificultats d’aprenentatge de la geometria i de 
la mesura, així com els diferents enfocaments per al seu ensenyament. 

• Presentar els recursos per a l’aprenentatge de la geometria, principalment els 
materials, i utilitzar-los per treballar la geometria a partir d’una estructura de taller. 

 

Temari 

Introducció: Què cal tenir en compte per ensenyar geometria a primària. 

Part A: Geometria del pla 

• Els objectes de la geometria: Triangles, quadrilàters, polígons i circumferència. 
• Els procediments de la geometria: visualització, descripció, construcció, dibuix, 

classificació, descomposició i composició. 

• Construccions geomètriques. Idea de lloc geomètric. 

• Transformacions del pla. Simetria. Polígons regulars i circumferència. 
• La resolució de problemes en geometria. El paper del material 

Part B: Mesura i proporcionalitat 

• Mesura directa i indirecta. Instruments i unitats. Aproximació i estimació. 

• Mesura de longituds i superfícies. Mesura del temps i altres magnituds. 
• Igualtat de forma-semblança. Ampliació i reducció de figures. Raó de semblança 

Part C: Geometria de l’espai 

• Cossos a l’entorn: Identificació i classificació. 
• Cossos geomètrics de l’espai. Políedres. Us de material i construcció. Elements. 
• La Mesura de volums. 
• Estructuració de l’espai: orientació i localització. Representacions planes de l’espai 

 

Metodologia 



El treball de l’assignatura tindrà dues vessants: la que correspon al coneixement de la 
geometria i la mesura que cal ensenyar i la que correspon a com es pot ensenyar en els nivells 
de primària. Encara que el temari segueix un fil conductor de caràcter temàtic, al llarg de tot el 
curs es posarà èmfasi en els principals processos que implica el treball de la geometria: la 
relació entre el món que ens envolta i la geometria, la visualització, la utilització de material, els 
procediments de descomposició i composició de figures, de classificació, de mesura directa i 
indirecta, la resolució de problemes, la utilització de recursos lúdics, etc. A classe, es treballarà 
a partir de situacions i de propostes d’activitats, algunes de les quals es desenvoluparan en 
forma de taller. 

  

 

Avaluació 

Per a l’avaluació es tindrà en compte la participació a classe, tant en el treball de resolució com 
de discussió, els treballs puntuals individuals i de grup que es proposaran durant el curs, la 
presentació d’un dossier final de les activitats de taller i la realització d’una prova al final del 
curs. 
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