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PATCHWORK 
 
 

 
Objectius  

  
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumne calculi diferents àrees de  
diferents figures i que vegi l’aplicació d’aquests càlculs i de les matemàtiques 
en un context quotidià.  
 
Descripció de l’activitat  

 
En aquesta activitat es pot començar repassant els continguts relacionats amb 
les unitats de superfície i a continuació es parteix d’una situació com pot ser 
l’elaboració d’un tapís per poder trobar la superfície que ocupa, la quantitat 
de roba utilitzada i el seu cost. 
 
Recursos emprats 

 
Document de treball adjunt, arxiu continguts_teorics_unitats_superficie.zip ( conté 

pàgina web relacionats amb l’activitat que pot ser utilitzada com a paquet SCORM)    i 
enllaç al document Area_poligons. pdf , a la pàgina web de continguts sobre unitats 

de superfície, enllaç a la  web  del grup de Geometria Dinàmica  i enllaç a la pàgina de 
la Universitat Autònoma de Madrid sobre càlcul ràpid d’àrees. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 

 
Aquesta activitat seria aconsellable treballar-la individualment o per parelles. 
Els alumnes han de proposar diferents maneres de distribuir figures en un tros 
de roba per tal que la superfície sigui mínima. Es fa una proposta per parelles 
i després es consensua amb la resta dels alumnes.   
 
Es podria desenvolupar en un màxim de dues sessions. 
 
Respecte a l’avaluació el professorat hauria de fer un seguiment de tot el 
procés i  cal anar avaluant les respostes de l’alumne a les diferents activitats.  
 
 
 
 

http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=734
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=734
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=734
http://geometriadinamica.es/Geometria/Areas/
http://www.infoymate.es/java/areas/index.html
http://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=734
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

 
El bloc de continguts que es treballa fonamentalment és el de mesura ( càlcul 
d’àrees i perímetres, utilització de mesures),  numeració i càlcul (nombres 
enters, decimals, fraccions, percentatges), espai i forma (reconeixement de 
forma de figures)  
Es treballa la competència matemàtica i processos com resolució de 
problemes, raonament i prova, 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO o 2n d’ESO 
tot i que també es podria aplicar en altres cursos superiors. 
 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Connexions amb Tecnologia 
 
 
Documents adjunts 

 
- Guió de treball per a l’alumnat: Ma_patchwork.doc 
- Fotografia: patch.jpg 

- Continguts_teorics_unitats_longitud.zip ( conté pàgina web relacionats amb 
l’activitat que pot ser utilitzada com a paquet SCORM)    

http://base.projecte-arc.com/sites/default/files/100527/mesura/continguts_teorics_unitats_superficie/index.html

