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POLÍGONS. PERÍMETRE D’UNA FIGURA

Objectius 
 

 Reconèixer polígons regulars i els seus elements.
 Mesura i càlcul de perímetres de figures planes.
 Utilitzar la unitat de mesura adequada per calcular perímetres.

Descripció de l’activitat 
 
S’introdueix  l’estudi  dels  polígons  regulars,  es  defineixen  els  elements  que  els 
caracteritzen i es calcula la mesura dels angles. Les unitats interactives permeten 
observar la relació entre la mesura dels angles i el nombre de costats. L’estudi de les 
simetries  es  realitza  mitjançant  una  activitat  que  fomenta  l’observació  i  el 
descobriment segons el polígon regular tingui un nombre parell o no de costats.
També es repassen les unitats de longitud i el càlcul del perímetre de polígons.

Recursos emprats 

Document de treball adjunt i enllaç web a EDAD.
Aquestes  activitats  fan referència  als  capítols  4 i  5  de la  quinzena de 1r  d’ESO: 
Polígons, perímetres i àrees. 

Aspectes didàctics i metodològics 

En els exercicis  d’aquesta activitat es treballen els elements i les propietats dels 
polígons  regulars. És important insistir  en la diferència entre el radi i l’apotema. 
Després de practicar amb diferents exemples interactius, es proposa que l’alumne 
dibuixi en el seu full de treball aquestes elements. 
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Quan  es  treballa  la  mesura  dels  angles  es  pot  proposar  la  generalització  de  les 
fórmules  per  un  polígon  de  n  costats.  Pels  alumnes  més  avançats  és  convenient 
fomentar la  generalització  segons el  nombre de costat  de determinats  elements: 
nombre de diagonals, simetries, triangularització...
En la majoria de les activitats, és convenient que l’alumne/a treballi individualment 
de  manera  que  pugui  manipular,  experimentar  i  observar  les  definicions  i  les 
propietats que es treballen. 
És important que l’alumne/a treballi amb la fitxa de treball que es proposa (amb les 
pautes guiades de les activitats) o en el seu quadern de treball per tal de comprovar 
el nivell d’assimilació dels conceptes treballats. En el full de treball per a l’alumne/a 
es proposa que dibuixi amb precisió diferents elements dels polígons i el càlcul del 
perímetres de polígons regulars. 
El  conjunt  d’exercicis  es  poden  treballar  a  diferents  nivells,  si  es  considera 
convenient el professorat en pot fer una selecció atenent a la diversitat. 
Pel  que  fa  a  les  activitats  d’avaluació  cal  fer  un  seguiment  i  valorar  totes  les 
activitats  que realitza  l’alumne/a:  l’observació  del  treball  diari,  la  participació  i 
col·laboració de l’alumne/a a l’aula, el lliurament dels fulls de treball i qualsevol 
altra activitat d’avaluació.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
El bloc de continguts que es treballa és el d’espai i forma . 
Es treballen totes les competències però de manera molt especial la competència 
lingüística, la competència d’aprendre a aprendre, el tractament de la informació i 
competència digital, la competència en expressió cultural i artística i la competència 
matemàtica. Es treballen processos com l’experimentació, el raonament i la prova, 
l’anàlisi i la interpretació, la comunicació del pensament matemàtic... 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO, tot i que es pot 
utilitzar com a treball interdisciplinari en altres cursos.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions amb Tecnologia i Educació Visual i Plàstica.

Documents adjunts 

- Material de treball per a l’alumnat:
Document de treball per a l’alumnat: MA_poligons_perimetres.doc
Enllaç a la web: 
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1qui
ncena9/index1_9.htm
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