
Suma dels angles d’un polígon

Descripció de la proposta

Aquesta proposta presenta una miniaplicació del web Illuminations (http://illuminations.nctm.org/) 
depenent del NCTM (http://www.nctm.org/ ) per treballar la suma dels angles interiors d’un polígon.

També es proposa una possible ampliació a la suma dels angles exteriors dels polígons convexos 
amb una miniaplicació del web IES (International Education Software).

Instruccions

La miniaplicació ens permet canviar la forma de les figures movent els vèrtexs.

En el cas dels triangles i quadrilàters podem veure una petita animació, clicant a la icona de la part
inferior dreta, que ens mostra el per què de la suma dels angles.

Propostes de treball

Podem començar investigant triangles i quadrilàters tot observant si la suma varia quan canviem la
forma (per exemple, amb els quadrilàters si fem quadrats, rombes, romboides...). Podem provar 
com funciona l’animació per a cada cas particular.

A continuació podem explorar què passa amb els pentàgons, hexàgons, heptàgons i octògons i 
cercar regles:

• Varia la suma dels angles en un mateix tipus de polígon (de tres costats, de quatre, de 
cinc...)? Importa que siguin còncaus o convexos?

• Com varia la suma al passar d’un polígon al següent en número de costats?

• Hi ha alguna regla o fórmula que ens permeti saber la suma dels angles interiors sabent els 
costats del polígon?

• Podem justificar d’alguna manera aquesta regla?

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

1 de 2

    

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca


Una possible ampliació pot tractar la suma dels angles exteriors d’un polígon convex. Primer s’ha 
de definir bé què vol dir “angle exterior”. És interessant contrastar-ho amb la suma dels angles 
interiors perquè sempre sumen 360º independentment de la quantitat de costats del polígon. Això 
es pot visualitzar molt bé mitjançant una altra miniaplicació de l’IES (International Education 
Software) en la que podem dibuixar un polígon convex i fent una mena de zoom que l’allunya 
veurem que els angles junts formen una circumferència.

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

És una activitat pensada pel cicle superior de primària i ESO.

Enllaços

•Miniaplicació sobre suma dels angles interiors (Illuminations): 
•http://illuminations.nctm.org/Activity.aspx?id=3546
 Web Illuminations: http://illuminations.nctm.org/
•Miniaplicació sobre suma dels angles exteriors (IES): http://www.ies-
math.com/math/java/geo/gaikaku/gaikaku.html

•Web  IES (International Education Software): http://www.ies-math.com/math/indexeng.html
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