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Quants costats?  

 

Descripció de la proposta 

En una trama de punts de 3x3 podem dibuixar diferents polígons, de tres costats, de quatre... Més 
de 7 no podrem aconseguir.  

 
En aquesta proposta us convidem a investigar quants costats tenen els polígons que es poden 
obtenir en trames de 4x4, 5x5... 

Proposta de desenvolupament 

• Aquesta activitat es pot plantejar per fer amb geoplà, dibuixant en paper tramat o GeoGebra. 
També combinant les diferents possibilitats. Amb geoplà o GeoGebra és més fàcil anar fent 
proves, temptejar. En canvi fer-ho dibuixant directament demana més pensar la figura abans de 
plasmar-la en el paper. Per altra banda el geoplà o el paper permet girar les figures per comparar 
casos d’identitat. L’edat de l’alumnat també pot ajudar a decidir el suport material de l’activitat. 

• Es pot començar fent que l’alumnat dibuixi, a la trama de 3x3, els seus propis polígons de tres, 
quatre, cinc, sis i set costats. A continuació podem comparar figures per veure i discutir casos 
d’identitat (“Són iguals si estan girades?”,  “I si són simètriques?”). 

• Podem passar a investigar en una trama de 4x4. Podem realitzar diferents recerques: Quin és el 
nombre màxim de costats que es poden obtenir? Quants triangles diferents es poden formar? 
Quants quadrilàters diferents?. En el cas de cercar exhaustivament tots els triangles i quadrilàters 
podem, posteriorment, classificar-los. 

• Una possible ampliació consisteix a estudiar qüestions semblants en trames de 5x5, 6x6... 
encara que, en aquests casos, la cerca exhaustiva de polígons d’una quantitat determinada de 
costats pot ser massa llarga. 

• Una ampliació per a alumnat de cicle superior de primària o ESO pot consistir a buscar una pauta 
per preveure, sense dibuixar-los, la quantitat de costats màxima en una trama n x n. El cas de 
3x3 s’escapa de la norma, però si observem que en 4x4 és 16 (42), en 5x5 és 24 (52-1), en 6x6 
és 36 (62)... podem fer conjectures per a trames de 7x7, 8x8... i comprovar-les. També podem 
mirar si les solucions obtingudes són úniques. 
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Alumnat a qui s’adreça especialment  

És una activitat que es pot adaptar a diferents edats (des de cicle mitjà de primària a primer o 
segon d’ESO) només canviant el nivell d’aprofundiment, el material de suport emprat, el grau de 
demanda sobre característiques dels polígons obtinguts... 

 

Documents adjunts 

• Full tramat: paper_tramat.pdf  
• Simulació del geoplà en GeoGebra 3x3: geopla_3x3.ggb  
• Simulació del geoplà en GeoGebra 4x4: geopla_4x4.ggb 

Autoria 

L’activitat és original del Robert Fisher i Alan Vince (Investigando las matemáticas – Libro 3 – 
Editorial Akal, Madrid 1990) i ha estat adaptada pel CREAMAT com a part d’un conjunt de 
propostes per l’impuls de la geometria.   


