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Àrees dels polígons 

Guió de treball de l’alumne/a.....................................................................del grup............. 
 
Àrea del rectangle i el quadrat 
1. Amb el GeoGebra obriu l’arxiu MAarea_rectangle_quadrat.html, us trobareu un rectangle 

dividit en quadrícules iguals que equivalen a una unitat d’àrea. 

2. Desplaceu els punts lliscants de color vermell per variar la base i l’altura del rectangle. 

Deduïu l’àrea del rectangle obtingut, podeu desplaçar la unitat d’àrea. 

3. Seleccioneu “Deduir àrea” i comproveu si la vostra deducció és correcta. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu breument com 
es calcula l’àrea d’un 
rectangle 

 

     

Quina és la fórmula de 
l’àrea d’un rectangle?  

     

Quina és la fórmula de 
l’àrea d’un quadrat?  
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Àrea del triangle 
1. Obriu l’arxiu MAarea_triangle_1.html,  us trobareu un triangle ja dibuixat. 

2. Desplaceu el punt lliscant de color verd “Deduir l’àrea del triangle” i observeu. 

3. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu breument com 
es dedueix l’àrea del 
triangle 

 

     

Quina és la fórmula de 
l’àrea de tot triangle?  

     

 

4. Obriu l’arxiu MAarea_triangle_2.html, us trobareu de nou un triangle ja dibuixat. 

5. Desplaceu el punt lliscant de color verd “Deduir l’àrea del triangle” i observeu. 

6. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu breument com 
es dedueix l’àrea del 
triangle 

 

     

 
7. Obriu l’arxiu MAarea_triangle_equivalencia.html, us trobareu un triangle ja dibuixat. 

8. Desplaceu el vèrtex de color groc i aneu calculant les àrees dels triangles obtinguts i 

observeu els resultats. 
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9. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Quant valen les àrees de 
tots els triangles?  

     

Justifiqueu el fet que tots 
els triangles tenen la 
mateixa àrea 

 

     

 

10. Obriu l’arxiu MAarea_triangle_exercici1.html, us trobareu un triangle ja dibuixat. 

11. Calculeu l’àrea del triangle i desplaceu el punt lliscant fins al valor adequat i comproveu 

si ho heu fet bé. 

12. Tanqueu i obriu de nou l’arxiu tres cops més (cada cop el triangle és diferent) i feu de 

nou el càlcul de l’àrea. 

13. Obriu l’arxiu MAarea_triangle_exercici2.html i calculeu les àrees dels triangles: 

   G P F C 

A1 =....................     A2=........................ A3 =.................... 

     

A4 = ...................... A5=............................ A6 =........................ 
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Àrea del paral·lelogram 
1. Obriu l’arxiu MAarea_paralelogram.html, us trobareu un paral·lelogram ja dibuixat. 

2. Desplaceu el punt lliscant de color verd “Deduir l’àrea del paral·lelogram” i observeu. 

3. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu breument com 
es dedueix l’àrea del 
paral·lelogram 

 

     

Quina és la fórmula de 
l’àrea de tot 
paral·lelogram? 

 

     

 
4. Obriu l’arxiu MAarea_rombe.html, us trobareu rombe ja dibuixat, el qual podeu variar les 

seves dimensions desplaçant els vèrtexs de color groc 

5. Desplaceu el punt lliscant de color verd “Deduir l’àrea del rombe” i observeu. 

6. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu breument com 
es dedueix l’àrea del 
rombe 

 

     

Quina és la fórmula de 
l’àrea de tot rombe?  
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Àrea del trapezi 
1. Obriu l’arxiu MAarea_trapezi_1.ggb, us trobareu un trapezi  ja dibuixat, el qual podeu 

variar les seves dimensions desplaçant els vèrtexs de color groc 

2. Desplaceu el punt lliscant de color verd “Deduir l’àrea del trapezi” i observeu. 

3. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu breument com 
es dedueix l’àrea del 
trapezi 

 

     

Quina és la fórmula de 
l’àrea de tot trapezi?  

     

 
4. Obriu l’arxiu MAarea_trapezi_2.html, us trobareu un altre trapezi  ja dibuixat, el qual 

podeu variar les seves dimensions desplaçant els vèrtexs de color groc 

5. Desplaceu el punt lliscant de color verd “Deduir l’àrea del trapezi” i observeu. 

6. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu breument com 
es dedueix l’àrea del 
rombe 
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Àrea dels polígons regulars 
1. Obriu l’arxiu MAarea_poligon_regular.html, us trobareu un hexàgon regular  ja dibuixat. 

2. Desplaceu el punt lliscant de color verd “Deduir l’àrea del polígon regular” i observeu. 

3. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu breument com 
es dedueix l’àrea d’un 
polígon regular 

 

     

Quina és la fórmula de 
l’àrea de tot polígon 
regular? 

 

     

 
 
Exercici final 
1. Obriu l’arxiu MAarea_poligon_exercici.htm , i calculeu les àrees dels diferents polígons: 

   G P F C 

 
A1 =.........            A2=.............           A3 =............        A4 = ............  
 

     

A5=...............      A6 =............           A7=...............        A8 =............             

     

 


