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MESURA D’ÀREES. RECTANGLES I TRIANGLES 

 
 

 

 
Objectius  

  
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne comprovi la relació existent 
entre les àrees de rectangles i triangles, així com el mètode de descomposició 
de polígons en triangles i rectangles per trobar la seva àrea. 
 
Descripció de l’activitat  

En aquesta activitat s’utilitzen plantilles de geoplans per comprovar la relació 
existent entre les àrees de rectangles i triangles i per cercar figures amb 
diferents àrees i perímetres. Hi ha també un enllaç a activitats amb un geoplà 
virtual que permet consolidar el treball. Finalment, es proposen alguns 
exercicis per practicar els canvis d’unitats.  
 
Recursos emprats 

 Document de treball adjunt. 

 Enllaç a:  
http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_279_g_4_t_3.html?open=activities     

 C. Alsina, J.M. Fortuny, J. Giménez, Bon dia Mates! 12-14, Crèdit 1 
E.S.O., Pub. Dep. Ensenyament, Generalitat Catalunya, Barcelona 
(1993). 

 Enllaç a http://www.toomanes.net  

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquesta activitat pot realitzar-se individualment, encara que convé discutir 
plegats les observacions que es realitzen i expressar amb correcció les 
conclusions referents a les relacions entre les àrees de rectangles i triangles. 
L’ús de material també facilitarà que es realitzin aprenentatges significatius 
sobre els conceptes d’àrea i perímetre, però cal que els alumnes representin i 
comuniquin aquests aprenentatges. 
 
 

http://nlvm.usu.edu/en/nav/frames_asid_279_g_4_t_3.html?open=activities
http://www.toomanes.net/
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Documents adjunts 

 Guió de treball per a l’alumnat: Ma_mesura_arees.doc 

 Annex amb plantilla de treball: MA_annex_mesura_arees 

 Annex: Suport_ didactic_ capitol_12_Alia (veure “recursos relacionats”) 
 

Recursos relacionats 

 Material digital del Plan Ceibal. 

- Activitats. Superfície: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/
menu.html  

- Activitats. Àrea de figures planes: 
http://www.matesymas.es/images/stories/videos/areas1.swf 

- Exercicis per imprimir: 
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/
ejimprimir/index.html 
 

 Material audiovisual: Macarrons a la rajola!: 

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=33040&p_amb=4021. El programa "Àlia" 
mostra com es pot calcular una àrea sense fer servir cap cinta mètrica. 

 
Programa Àlia  
Idioma Català  
Producció TVC, Mortimer Produccions  
Any de producció 2008  
Web del programa: http://www.tv3.cat/programa/12405  

 

 Un material a tenir en compte és el que ha elaborat en Martí Casadevall, de l’IES 
Arquitecte Manuel Raspall, en el marc d’una llicència retribuïda concedida pel 
Departament d’Educació: Habitatges i terrenys”. Podeu trobar el materia de 
l’alumne a http://phobos.xtec.cat/creamat/arc_backup/material_alumnat_habitatges.pdf 

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/ejimprimir/index.html
http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/primaria/matematicas/superficie/ejimprimir/index.html
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=33040&p_amb=4021
http://www.tv3.cat/programa/12405

