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Àrees iguals 

 

Descripció de la proposta 

Aquest quadrat l’hem dividit en quatre parts iguals, fent servir segments. Els extrems dels 
segments són sempre punts de la trama.  

 

Podem trobar altres formes de dividir el quadrat en quatre parts de la mateixa àrea amb aquesta 
condició. 

El primer que haurem de discutir és si comptem com a solucions diferents o no les que tinguin 
estructures similars a una altra, que tinguin les mateixes “peces” però disposades d’una altra 
forma. Les quatre figures de sota mostren divisions que seran iguals o diferents segons la decisió 
que hàgim pres. 

 

Proposta de desenvolupament 

Aquesta activitat es pot realitzar amb un geoplà, en un full de treball amb els quadrats i la trama 
dibuixades o amb GeoGebra. El geoplà i el treball en paper permeten girs, per comparar 
l’equivalència de solucions, que el GeoGebra no admet. Cap dels mitjans permet aplicar simetries 
directes i ens haurem d’ajudar de la imatge mental o de l’ús de miralls. 

No és l’objectiu de l’activitat fer una cerca exhaustiva de solucions encara que entre tot l’alumnat 
de l’aula, segons l’edat, es pot intentar. És important, però, que en la comparació de solucions es 
propiciï un treball d’argumentació. 

Un cop feta la primera exploració podem proposar altres variants, com partir un rectangle de 2x3 
en tres parts iguals i estendre-ho després a sis parts. 

Documents adjunts 

 Full de treball amb quadrats dibuixats 3x3: quadrats_3_3.pdf  

 Full de treball amb quadrats dibuixats 2x3: quadrats_2_3.pdf 
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 Arxiu GeoGebra 3x3: quadrats_3_3.ggb 

 Arxiu GeoGebra 2x3: quadrats_2_3.ggb 

 Exemples de solucions: exemples_solucions.pdf 

Autoria 

L’activitat ha estat adaptada pel CREAMAT com a part d’un conjunt de propostes per a l’impuls de 
la geometria.   
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