
 

EL GEOPLÀ 
 
 
DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL: Superfície plana que disposa d'un conjunt de claus 

situats sobre una malla de línies en  forma de quadrats (geoplà ortogonal), 
triangles equilàters (geoplà isomètric) o cercles (geoplà circular) de manera 
que es podem formar figures planes usant gomes elàstiques. Moltes de les 
activitats que plantegem a continuació poden fer-se alternativament amb 
una trama de punts sobre paper i un regle. En aquest cas haurem de 
disposar d’una bona quantitat de trames ortogonals, de trames circulars i de 
trames isomètriques. També ens pot interessar emprar algunes peces per 
construir policubs. 

 
IMATGES:      

 

 
 
 
CONTINGUTS: Es poden tractar pràcticament tots els continguts de la geometria 

plana. Formes poligonals, perímetres, àrees, angles, equivalència, 
semblança, teoremes de Thales i de Pitàgores, etc. 

 
 
 



 

 
ARXIUS ADJUNTS 
 

� f36_geopla_proposta_aplicacio.doc: Idees per portar a l’aula el geoplà. 
� f36_geopla_guio.doc: proposta de guió per portar a l’aula. 
� f37_geopla_arees_poligons.doc: Aplicació didàctica del geoplà, titulada: 

Àrees de polígons amb el geoplà i retallant paper. 
 
CONNEXIONS: Educació visual i plàstica. El geoplà es pot construir dins de la matèria 

de tecnologia. 
 
ALTRES COMENTARIS:  Es tracta d’una eina molt polivalent. Aquí tan sols presentem 

algunes de les activitats que s’hi poden portar a terme. Es comercialitzen 
uns geoplà molt petits que poden anar bé per treballar individualment, però 
serà bo disposar d’almenys un geoplà gran. Els geoplà poden usar-se a 
l’aula pròpia o al laboratori, individualment, en grup o com una eina puntual 
per a la demostració, exemplificació o visualització d'algun fet o concepte 
durant les explicacions del professorat. El temps estimat depèn de l’activitat 
concreta que es plantegi. Així doncs, en el quadre de classificació, 
l’agrupament i el temps han d’entendre’s com força relatius. Dediquem la 
fitxa “Àrees de polígons amb el geoplà i retallant paper” a una aplicació del 
geoplà. Curiosament hi ha petites aplicacions informàtiques que simulen 
geoplans. Cal posar atenció en l’ús de les gomes per tal que no es facin 
mal. Com s’ha dit les figures que es fan sobre geoplans es poden fer també 
sobre paper on hi hagi representada una trama amb els punts 
corresponents.  

 
Aquest element pertany a una Llicència d’Estudis realitzada pel Departament 
d’Ensenyament durant el curs 2005-2006, titulada Recursos materials i activitats 
experimentals en l’educació matemàtica a secundària. 

 


