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Quadrats i rectangles 
 
 
Objectius   
 
L’objectiu d’aquest element és mostrar diverses propostes sobre com 
treballar alguns continguts relacionats amb els quadrats i els rectangles. Hi ha 
propostes de complexitat creixent per fer-les adaptables a cursos, edats i 
nivells diferents. 
 
A cada proposta es determina allò que es vol que s’aprengui amb l’activitat i 
es fan intervenir tots els processos en la seva planificació.   
 
Descripció de l’activitat 
 
Trobareu una sèrie de propostes per treballar els quadrats i els rectangles. Hi 
ha activitats pensades per educació infantil i per a diversos nivells de 
primària. Es remarca, especialment, com es pot anar avançant en els 
objectius d’aprenentatge i com implicar els processos en la planificació de les 
activitats per aconseguir uns resultats més en la línia del desenvolupament de 
competències.      
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Entre els continguts hi trobareu les característiques dels quadrats i rectangles 
especialment costats i angles, les nocions de perímetre i d’àrea i les relacions 
entre una i l’altre. 
 
Són activitats formulades com a repte, per a treballar en forma de resolució 
de problemes, que connecten nombres, mesura i geometria, amb propostes de 
representació diverses i amb indicacions per ajudar a la comunicació i al 
raonament.     
 
Temporització  
 
Són activitats que es poden fer en una o dues sessions. Tot i que també es 
possible estirar-les i llavors cal dedicar-hi més temps.  
  
Sobre la contextualització 
 
Les activitats es presenten sense un context concret, per tal de fer el més 
visible possible el contingut que es treballa i com es fan jugar els processos 
per aconseguir-ho. Cada mestre pot decidir si ho contextualitza en una 
situació quotidiana o no.  
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Aspectes didàctics i metodològics  
 
Pot ser interessant  consultar el document Indicadors competencials 
(http://goo.gl/seQSm)  per complementar la planificació.  
 
Materials emprats   
 
Per realitzar les activitats proposades es faran servir materials com els 
següents: tires de cartolina, corda o cordill, macarrons o tubets i full de 
quadrícula.  
 
Documents adjunts 
 
QUADRATS I RECTANGLES amb tires de cartolina (EI i CI) 
QUADRATS I RECTANGLES amb macarrons i cordills (CI i CM) 
QUADRATS I RECTANGLES amb un cordill (CM i CS) 
 
 
 
 


