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FULL DE TREBALL 1
Qüestionari inicial: els preus dels habitatges
Contesta, després d'haver-les llegit amb atenció, a les següents preguntes:
1. Has sentit a parlar o has vist alguna informació darrerament sobre els preus dels
habitatges? On? Segons el que has sentit o vist, els preus han baixat o pujat aquest darrer
any?

2. Coneixes algú que darrerament hagi comprat un pis o una casa per anar-hi a viure? Ha
tingut algun problema a l’hora de comprar el pis?

3. Coneixes algú que estigui buscant habitatge? Quina edat té? Amb quines dificultats es
troba?

4. Coneixes algú que hagi vengut o vulgui vendre un habitatge? Ha tingut o té algun
tipus de dificultat?

A la taula 1 hi trobaràs l’evolució als darrers anys dels preus mitjans per metre quadrat dels
habitatges dels principals municipis de Catalunya.
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5. Què és per a tu un metre quadrat? Explica-ho de manera ben clara i detallada com si ho
fessis a una persona que no ha sentit mai a parlar d’un metre quadrat.

6. Tot i que a la taula hi ha dades des del 1996, ens fixarem en els preus a Barcelona des
de l’any 1998 al 2007. Què pots dir de l’evolució d’aquests preus?

7. Digues com calcularies quantes vegades és més gran el preu per metre quadrat a
Barcelona l’any 2007, que el preu a l’any 1998.

Calcula-ho:

8. Fes el mateix que a l’apartat anterior per comparar, també a Barcelona, els preus dels
pisos de segona mà entre l’any 1998 i el 2007. Comenta si han pujat més els nous o els de
segona mà.

9. Explica com penses que es pot fer per calcular el preu mitjà del metre quadrat a un
municipi.
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FULL DE TREBALL 2
L'àrea d'un habitatge i el seu valor.
Els Srs. Trullols van comprar l’any 2002 l’apartament representat al dibuix per 1.930 € el
metre quadrat.
El dibuix és el plànol fet a escala 1:200 de
l’apartament. A la realitat, el costat de cada
quadret mesura 1 metre; per tant cada
quadrat representa una superfície d'àrea 1
metre quadrat.
1. Explica com calcularies l'àrea de
l'apartament a la realitat.

ESCALA
1: 200

2. Quina és l'àrea de l'apartament?

3. Quant van pagar els Srs. Trullols per l’apartament quan el van comprar l’any 2002?

4. Al cap de cinc anys, al 2007, els Srs. Trullols van vendre l’apartament per 222.000 €.
Calcula:
a) El preu de venda del m2 a l'any 2007.

b) L'augment del preu del m2 des de l'any 2002 al 2007.
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FULL DE TREBALL 3
El preu de la restauració del mosaic d’un habitatge
El mosaic de l'apartament representat a la figura a escala 1:200, s'ha de restaurar. La
restauració costarà uns 80€ el metre quadrat.
1. Valora aproximadament quina és
l'àrea de l'apartament, i després quant
costarà aproximadament la restauració
del seu mosaic.

ESCALA
1: 200

2. Explica amb detall com ho has fet per a calcular l'àrea de l'apartament.

3. Després de la restauració, l'apartament es ven per 195.000€. Calcula el preu de venda
del m2.
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FULL DE TREBALL 4
Diferents preus segons el tipus de superfície
1. Observa el plànol d'aquest apartament; que està fet a escala 1:100.

APARTAMENT

ESCALA 1: 100
TERRASSA

a) Quina longitud té el costat de cada quadret de la quadrícula a la realitat? Per què?

b) Quina és l'àrea de cada quadret a la realitat? Per què?

c) Calcula aproximadament l'àrea de l'apartament i l'àrea de la terrassa a la realitat.

d) Descriu de manera ordenada el procediment que has utilitzat per a calcular
aproximadament l'àrea de l'apartament.
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2. A la zona de la ciutat on es troba l'apartament anterior, els valors dels habitatges
d'aquest tipus es calculen a partir dels següents preus:
v superfície coberta: aproximadament 2300 €. el m2.
v terrassa: aproximadament 1100€. el m2.
Suposem que l'apartament anterior estigués posat a la venda per 150.000€.
Es tractaria d'un bon preu per al comprador o no? En altres paraules: aquest preu és més alt
o més baix que el dels altres habitatges de la zona?
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FULL DE TREBALL 5
Perímetres i àrees de figures.
En els Fulls de Treball anteriors hem calculat l'àrea d'una figura comptant quantes
vegades contenia un quadret que preníem com a unitat de mesura.
Sempre que volem mesurar alguna longitud o una àrea, necessitem agafar una unitat: si
volem mesurar una longitud haurem d'agafar una UNITAT DE LONGITUD, i si volem
mesurar una àrea haurem d'agafar una UNITAT D'ÀREA.
1. Perímetres i àrees de les figures:
a) Determina el perímetre de cadascuna de les figures següents considerant com a
unitat de longitud la longitud del costat d'un quadret de la quadrícula. Abans de
determinar els perímetres, indica de manera clara en algun lloc del dibuix la unitat
de mesura.

b) Determina l’àrea de cadascuna de les figures de l’apartat anterior, que estan
repetides al dibuix següent, considerant com a unitat d'àrea l'àrea d'un quadret de
la quadrícula. Abans de determinar les àrees, indica de manera clara en algun lloc
del dibuix la unitat de mesura.

c) Dues figures amb el mateix perímetre han de tenir la mateixa àrea? Dues amb la
mateixa àrea han de tenir el mateix perímetre? Justifica les respostes.
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FULL DE TREBALL 6
La mesura de l’àrea per comparació amb la unitat
1. Determina l'àrea de les següents figures agafant com a unitat d'àrea l'àrea d'un quadret
de la quadrícula. (Abans de res dibuixa la unitat de mesura)

Explica detalladament com ho has fet.

2. Troba el valor de l'àrea de les següents figures prenent com a unitat d'àrea l'àrea de la
figura u (és a dir, calculant quantes vegades u cap dins de les figures dibuixades).

u
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Fes el mateix prenent com a unitat d'àrea l'àrea de la figura v.

3.

v

4. Troba l'àrea de les figures següents agafant com a unitat d'àrea l'àrea de la figura u.

u

5. Contesta a les següents qüestions:
a) Què vol dir que dues figures tenen la mateixa àrea?

b) Què vol dir que una figura té una àrea de 20 metres quadrats?

c) La figura que hom agafa com a unitat d'àrea, ha de ser sempre un quadrat?

d) L'àrea d'una figura, pot venir expressada per dos nombres diferents?
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FULL DE TREBALL 7
Àrees en les unitats del Sistema Mètric Decimal
A la pràctica, i d'acord amb el Sistema Mètric Decimal, es prenen com a unitats d'àrea
les àrees dels quadrats que tenen per costat les unitats de longitud.
Un cop establerta una unitat d'àrea, podem mesurar l'extensió de qualsevol figura
comparant-la amb la unitat escollida. El nombre de vegades que la figura conté a la
unitat de mesura escollida, s'anomena àrea de la figura.
Una de les unitats d'àrea més utilitzades és el centímetre quadrat: una superfície direm
que té una àrea d'un centímetre quadrat si la seva extensió és igual que la d'un quadrat
que tingui els costats de longitud un centímetre.

1. Dibuixa sobre la quadrícula un quadrat d'un centímetre quadrat d'àrea.

2. Dibuixa quatre o cinc figures diferents de manera que totes tinguin d'àrea 1 cm.
Almenys una d'elles ha de ser un triangle.

3. Divideix una de les figures dibuixades a l'exercici 2 en dos trossos de la mateixa àrea, i
una altra en quatre trossos de la mateixa àrea.
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4. Dibuixa tres o quatre figures d'àrea 1/2 cm2 de manera que almenys una d'elles sigui un
triangle.

5. Dibuixa tres o quatre superfícies diferents d'àrea 1/4 cm2.

6. Dibuixa superfícies diferents d'àrea 12 cm2 (almenys tres rectangles i un triangle).
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7. Contesta a les següents preguntes:
a) Es cert que un quadrat de 1/2 cm de costat té una àrea de 1/2 cm2? Raona la teva
resposta.

b) Què vol dir que una figura té una àrea de 22 cm2?

c) Un metre quadrat és una àrea. Un quadrat de costat un metre és una figura
geomètrica. Explica quina la relació hi veus entre un metre quadrat i un quadrat
de costat un metre?

d) Per què pot servir saber que el terra d'una habitació té una àrea de 35 m2?
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FULL DE TREBALL 8
Per a saber l'àrea, sempre hem de comptar quadrets?

Suposem que hem de trobar l'àrea de l'habitació representada a escala 1:100 a la figura.

Podem (com als fulls de treball anteriors) establir quina és l'àrea de cada quadret de la
quadrícula i desprès comptar els quadrets que ens calen per a recobrir tota la figura per
a saber la seva àrea. Es tracta d'un mètode fàcil d'utilitzar però llarg i pesat de portar a
la pràctica.

1. Troba quants quadrets ens calen per a recobrir la figura. Si cada quadret representa un
quadrat d'àrea 1 metre quadrat a la realitat, quina és l'àrea de la figura expressada en
metres quadrats?

Explica com ho has fet i quines dificultats has trobat per a trobar l'àrea de la figura dibuixada.
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2. Amb l’ajuda del professor o professora comenteu les diferents maneres de trobar l’àrea
que han sortit a la classe. Anoteu les estratègies que us semblen més pràctiques.

Segurament una de les estratègies que heu comentat consisteix en observar que la figura
anterior pot ser dividida en dos triangles i que cada triangle té la meitat de l’àrea d’un
rectangle.
3. Troba l'àrea de l'apartament a partir de cada un dels triangles en que podem
descompondre la figura. Explica com has calculat l'àrea de cada un dels triangles

4. Les figures que segueixen són triangles. Troba l'àrea de cada un dels triangles agafant
com a unitat d'àrea un quadret de la quadrícula. Deixa constància al dibuix de la manera
ho has fet.

5. Després de fer l’apartat 4, et sembla que podries tornar a fer l’apartat e d'una altra
manera? Si la teva resposta és que sí, explica com ho faries.
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FULL DE TREBALL 9
L'àrea del rectangle.

9 m.

1. Suposem que cada quadret de la figura dibuixada al costat representa un quadrat d'un
metre de costat, és a dir, un quadrat d'un metre quadrat (1m2) d'àrea. Troba l'àrea del
rectangle a la realitat. Per a calcular-la, utilitza el mètode que prefereixis i descriu-lo amb
detall.

16 m

2. El rectangle de la figura, de dimensions 6,5 cm i 3 cm, l'hem dividit en "tires" en forma
de rectangle d'altura 1 cm. Troba l'àrea d'una d'aquestes "tires" i utilitza aquesta àrea per a
trobar l'àrea del rectangle. Explica com ho fas.

3. Dibuixa sobre el paper mil·limetrat següent un rectangle de costats 5,3 cm i 7,8 cm.
Penses que aquest cas també es pot trobar l’àrea del rectangle multiplicant els nombres no
enters 5,3 per 7,8? Per a justificar-ho calcula l’àrea de dues maneres:
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a) Com que de fet les mesures dels costats podrien ser enteres si agafem com a unitat
el mil·límetre, considera els costats en mil·límetres i calcula l’àrea en mm.

b) Calcula l’àrea en cm2 fent el
producte dels costats en cm.

c) Compara les àrees obtingudes als apartats a i b. Són equivalents? Com es passa
una àrea en cm2 a mm2 ?

4.
a) Suposem que tenim un rectangle la base del qual tingui una longitud a i l'altura del
qual tingui una longitud b. Com pots expressar el valor de la seva àrea?

b) Si les longituds de la base i de l'altura, a i b, s'expressen en metres, en quines
unitats s'expressarà l'àrea del rectangle?

c) Si les longituds de la base i de l'altura, a i b, s'expressen en centímetres, en quines
unitats s'expressarà l'àrea del rectangle?
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FULL DE TREBALL 10
Una habitació de matrimoni fa 5 metres de llarg per 4,5 metres d'ample.

sòcol

a)

moqueta

Si es vol posar moqueta a terra, quants metres quadrats de moqueta es
necessitaran?

b) Si un metre quadrat de moqueta val 32 €, quant valdrà tota la moqueta necessària?

c) Si un cop col·locada la moqueta s'hi vol posar un sòcol de fusta a tot el volt, tal
com pots observar a la figura, quants metres de sòcol es necessitaran tenint en
compte que hi ha una porta que fa un metre d'amplada i dos metres d'alçada?

d)

A posar moqueta a l'habitació i posar un sòcol de fusta a tot el volt, s'hi pensa
destinar un màxim de 1.000 €. Sabent que un metre quadrat de moqueta val 32 €. i
que un metre de sòcol val 4,5 €, els 1.000 € seran suficients?
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FULL DE TREBALL 11
Les unitats per mesurar àrees en el Sistema Mètric Decimal: la unitat
fonamental
Per a calcular l'àrea d'una figura necessitem saber amb quina unitat d'àrea volem treballar. En
el Sistema Mètric Decimal la unitat d'àrea fonamental és el metre quadrat (m2):
un metre quadrat és l'àrea d'una superfície equivalent a un
quadrat d'un metre de costat.
1. Construeix amb paper (pots enganxar fulls), cartolina o altre tipus de material, un
quadrat que tingui un metre de costat. L’escaire et pot ajudar a fer els angles rectes.
2. Amb l’ajuda del professor organitzeu-vos i recobriu una part de la classe amb els
quadrats que heu construït. Observeu la superfície recoberta i feu un croquis o dibuix de la
classe on es vegi la part recoberta i anoteu-hi la seva àrea.

3. A partir de l’observació de la superfície que heu recobert amb els vostres quadrats, feu
una estimació a ull de l’àrea de tota la classe. Escriviu una frase que justifiqui la vostra
estimació.
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4. Preneu les mesures que cregueu convenients per trobar l’àrea de la vostra classe i
calculeu-la en metres quadrats. Compareu-ho amb l’estimació que heu fet. (Si la classe no
té forma de rectangle, haureu de pensar en descompondre-la en rectangles o triangles)

5. Si s’hagués de fer una reforma a la vostra classe per canviar el terra, quant costaria si
el m2 de paviment va a 40 m2.

6. Quant costaria posar un sòcol a la classe si va a 10€ el metre.
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FULL DE TREBALL 12
Les unitats per mesurar àrees en el sistema mètric decimal: els múltiples i
submúltiples del metre quadrat
Per a mesurar l'àrea de superfícies grans, com per exemple l'àrea d'un camp de blat de moro o
d'un bosc, o bé l'extensió d'un país, és còmode d'utilitzar unitats més grans que el metre
quadrat.
Aquestes unitats més grans, dins del Sistema Mètric Decimal, són múltiples del metre
quadrat:
el decàmetre quadrat (dam2)
l'hectòmetre quadrat (hm2)
el quilòmetre quadrat (km2)
De manera semblant, per a mesurar l'àrea d'una rajola, d'un full de paper, d'un segell, etc. ens
calen unitats de superfície més petites que el metre quadrat. S'utilitzen submúltiples del
metre quadrat, i són:
el decímetre quadrat (dm2)
el centímetre quadrat (cm2)
el mil·límetre quadrat (mm2)
Resumint, les unitats d'àrea que s'utilitzen en el Sistema Mètric Decimal, ordenades des de la
més gran a la més petita, són:
km2 hm2 dam2 m2 dm2 cm2 mm2
Cadascuna d'aquestes unitats d'àrea és equivalent a 100 vegades la unitat següent. Per entendre aquesta relació, podem veure amb detall la relació que hi ha entre el decímetre quadrat i el
centímetre quadrat.

La figura que hi ha a continuació és un quadrat que té un decímetre de costat; per tant la seva
àrea és d'un decímetre quadrat. En dividir cada costat d'aquest quadrat en 10 parts iguals, el
quadrat queda dividit en 100 quadradets d'un centímetre de costat. Si cadascun d'aquests
quadradets té un centímetre de costat, la seva àrea és d'un centímetre quadrat.
En definitiva, un decímetre quadrat pot ser recobert amb 100 centímetres quadrats. Es per
això que podem escriure la relació:
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1 dm2 = 100 cm2

1 dm2

2
1 cm

De manera semblant podríem obtenir les relacions:
1 km2 = 100 hm2
1 hm2 = 100 dam2
1 dam2 = 100 m2
1 m2 = 100 dm2
1 dm2 = 100 cm2
1 cm2 = 100 mm2
1. Retalla d’un full de paper mil·limetrat un dm2 i enganxa’l a un angle del metre quadrat
que heu construït.
a) Quants cm2 hi caben en el m2?

b) Qaunts mm2 hi caben en el m2 ?

2. Calcula quants metres quadrats hi caben en un quilòmetre quadrat
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L’hectàrea

Hi ha dues unitats d'àrea que reben noms específics, i que són molt utilitzades en la mesura
de superfícies de terrenys, ja siguin terrenys agrícoles o urbans:
1 hm2 = 1 hectàrea = 1 ha
1 dam2 = 1 àrea = 1 a
3. Quants metres quadrats caben en una àrea?

4. Quants metres quadrats caben en una hectàrea?

5. Quantes hectàrees caben en un quilòmetre quadrat?
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FULL DE TREBALL 13
Estimacions d’àrees en unitats adequades
1.Si ens parlen d'una superfície de 60 metres quadrats, ens podem imaginar el terra d'una
classe com una superfície que té aquesta àrea.
Dóna superfícies que tinguin àrees aproximades a cada un dels valors següents:
a) 21 metres quadrats
b) 2 m2
c) 32 dm2
d) 1 ha
e) 3 ha
f) 169 cm2
2. Amb quines unitats donaries l'àrea de les següents superfícies?
a) un camp de blat de moro
b) una taula
c) un full A4
d) el terra d'una habitació
e) un vidre d'una finestra
f) un segell de correus
3. Digues una estimació de l'àrea de:
a) la coberta de la teva llibreta
b) la pissarra
c) un full de diari
d) una pista de bàsquet
e) un camp de futbol.
f) una plaça de garatge
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FULL DE TREBALL 14
Canvi d’unitats al Sistema Mètric Decimal
Segons el que hem vist, per a expressar una àrea amb una altra unitat diferent a la inicial (és a
dir, per a canviar d'unitat), haurem de multiplicar o dividir per 100 un cert nombre de
vegades adient Així si tenim una mesura de 24825,6 m2 podem construir o imaginar-nos una
taula com:
km2

on podem veure que

hm2
2

dam2
4 8

m2
2

5

dm2
6

cm2

mm2

24825,6 m2 són 2 hm2, 48 dam2, 25 m2 i 60 dm2,

o en una sola unitat:

0,0248256 km2 = 2,48256 hm2 = 248,256 dam2= 24825,6 m2= 2482560 dm2=248256000
cm2=
= 24825600000 mm2
Aquí tens uns quants exemples de mesures d'àrees expressades en diferents unitats. Si no veus
clar com es passa d'una unitat a l'altra, observa com s'expressen les mesures en la taula del
costat.
km2

hm2

dam2

m2

dm2

4 dm2 = 400 cm2

2 1

65 m2 = 65000000 mm2

6 5
2 4 3 5

0'675 m2 = 67'5 dm2 = 6750 cm2

6 7 5

25 cm2 = 0'25 dm2
1 dam2 = 0'01 hm2 =0'0001 km2

2 5
1

378 mm2 = 3'78 cm2 = 0'0378 dm2
32'7 m2 = 0'327 dam2
0'8 dm2 = 0'008 m2 = 0'00008 dam2

mm2

4

21 dm2 = 2100 cm2 = 210000 mm2

243'5 hm2 = 24350 dam2

cm2

3 7 8
3 2 7
8
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EXERCICIS
1. Completa les igualtats següents:
1 km2 =

dam2

32 dam2 =

dm2

15 m2 + 135 dm2 = 16'35
1,27 km2 - 418 dam2 = 122,82
283 dm2 + 11 m2 =

m2

17 cm2 -141 mm2 =

cm2

7867 mm2 =

cm2

45780 cm2 =

m2

18674 ha =

m2

45678 m2 =

ha

2. Una habitació rectangular fa 4,30 metres per 6,25 metres. A un costat de l'habitació hi
ha un armari que fa 120 cm d'ample per 44 cm de fons i 1,90 m d'alt. Volem recobrir el
terra de l'habitació que queda lliure amb una moqueta.
a) Fes un croquis que doni idea de l’habitació amb l’armari i la zona on volem posar
la moqueta. Indica-hi les mesures.

b) Quants metres quadrats de moqueta s'hauran de comprar?
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3. No és difícil d'entendre que l'àrea d'un rectangle que fa 4 metres per 5 metres és de
4·5=20 metres quadrats. Es pot plantejar la qüestió de si l'àrea d'un rectangle que faci 4,25
m per 3,32 m (és a dir, que tingui unes mesures que vinguin donades per nombres no
enters) també es calcula multiplicant 4,25·3,32.
De fet, un costat fa 4,25 perquè la unitat de longitud que hem escollit és el metre. Si
expresséssim aquesta longitud amb centímetres, faria 425 cm, que és un nombre enter.
a)

Expressa les mesures del rectangle en cm; troba la seva àrea en cm2 i expressa-la
finalment en m2.

b) Comprova que dóna el mateix nombre que el resultat de fer la multiplicació
4,25·3,32.

4. Completa les equivalències següents:
a) 1 m2 =

dm2 =

cm2

b) 0,001 mm2 =

cm2 =

m2

c) 1 m2 =

dam2 =

km2

d) 1 dm2 =

m2 =

mm2

5. Completeu les equivalències següents:
a) 105 m2 =

cm2 =

mm2

b) 36 km2 =

m2 =

dm2

c) 3787 m2 =

dm2 =

dam2

d) 2347,67 dm2 =

m2 =

e) 256,095 m2 =

dm2

f) 0,675 dm2 =

m2

dam2
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6. Expressa en metres quadrats:
a) 245,5 km2
b) 3890 dm2
c) 1256,890 cm2
d) 0,675 hm2
7. Expressa en centímetres quadrats:
a) 345 m2
b) 6789,45 dm2
c) 456,03 mm2
d) 2,01 dam2
8. Expressa en hectàrees:
a) 23000 m2
b) 278,75 dam2
c) 78 km2
d) 1001 hm2
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Fórmules per a calcular l'àrea de figures.

OBSERVACIÓ: en les figures següents, les lletres minúscules indiquen les mesures dels
costats. De vegades utilitzarem les "fletxes" per indicar d'on a on mesurem, i d'altres
vegades només escriurem la lletra minúscula directament sobre el segment
corresponent.

1. Si hem indicat amb lletres les longituds dels costats, podrem escriure una fórmula que
ens permeti de calcular l'àrea de la figura corresponent.

a) Escriu una fórmula per a calcular l'àrea de la figura F dibuixada al costat utilitzant
les lletres a,b,c,d que indiquen les longituds dels costats.
àrea figura F=

d
a

F

c
b

b) Si les dimensions a la realitat de la figura fossin: a=12 m, b=10 m, c=11 m, i d=5
m, quina seria l'àrea de la figura F?

c) Si les dimensions a la realitat fossin: a=35 cm, b=30 cm, c=27cm i d= 18 cm,
quina seria l'àrea de la figura F?
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2.
a) Escriu una fórmula per a calcular l'àrea del triangle T dibuixat, utilitzant les
lletres a i b que indiquen les longituds dels costats. (Observa que el triangle T és
la meitat d'un rectangle)
àrea figura T=

a
b

T

b) El triangle T dibuixat, té alguna característica especial pel que fa als angles?
Quina? Com ho saps?

c) Si les dimensions a la realitat del triangle T fossin: a=20 m b=15 m i c=25 m,
quina seria la seva àrea?

d) Si les longituds dels costats del triangle T a la realitat fossin: a=3,5 m, b=22 dm i
c=413 cm, quina seria la seva àrea?

IES Arquitecte Manuel Raspall

Matemàtiques

HABITATGES I TERRENYS/ 32

ESO

FULL DE TREBALL 16
L'àrea d'un triangle rectangle i la d’un triangle qualsevol. La construcció de les
altures d’un triangle
1. Hem vist que l'àrea d'un triangle rectangle (és a dir, un triangle en què un dels seus
angles és un angle de 90 graus), és la meitat de l'àrea d'un rectangle.
Dibuixa sobre cada un dels triangles rectangles que segueixen, un rectangle que tingui
l'àrea doble de l'àrea del triangle. (Hauràs de fer servir regle i escaire o bé escaire i
cartabò).
Calcula en cada cas l'àrea del triangle en cm2.

Moltes vegades ens trobarem amb triangles que no són pas triangles rectangles. Ara bé,
qualsevol triangle es pot descompondre en dos triangles rectangles. Només cal dibuixar una
altura (una altura d'un triangle és la recta que surt d'un vèrtex i és perpendicular al
costat oposat d'aquest vèrtex). Fixa’t amb l’exemple:
C
I. El triangle ABC és el triangle que ens donen.
II. Dibuixem l'altura que surt del vèrtex C i és
perpendicular al costat oposat AB.

A

III. Obtenim dos triangles rectangles

B
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OBSERVACIÓ: a moltes de les figures que segueixen, indicarem amb lletres majúscules
els seus vèrtexs.

2. Com es construeixen les altures d'un triangle? La figura següent ens mostra com es
fa (amb regle i escaire) per dibuixar l'altura que surti del vèrtex Q d'un triangle PQR.
Explica tu amb detall el procediment que seguiries per dibuixar l'altura que surt del
vèrtex Q utilitzant el regle i l'escaire.

Q

P
H

R

3. Considera el triangle EFG. Dibuixa l'altura que surt del vèrtex E i és perpendicular al
costat oposat FG.

G

E
F
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4. Considera el triangle ABC. Dibuixa l'altura que surt del vèrtex A i és perpendicular al
costat oposat BC.
Si has trobat alguna dificultat, comenta quina.

B

A
C

5. Dibuixa les tres altures de cada un dels dos triangles dibuixats.

P

R

C

Q

A

B

IES Arquitecte Manuel Raspall

Matemàtiques

HABITATGES I TERRENYS/ 35

ESO

FULL DE TREBALL 17
L'àrea d'un triangle

Considerem el triangle ABC dibuixat a l'esquerra. Hi hem dibuixat l'altura que surt del vèrtex
C, que ens ha dividit el triangle en dos triangles rectangles.
La figura de baix ens permet veure que l'àrea del triangle ABC és la meitat de l'àrea del
rectangle ABDE. De manera que per a calcular l'àrea del triangle ABC podem calcular l'àrea
del rectangle ABDE i dividir per dos.

C

C
A
A
H

B

B

E
C
A
H

D

B
Per tant, per calcular l'àrea del triangle ABC ens cal mesurar la longitud del costat AB,
mesurar l'altura HC, i després de multiplicar la mesura AB per la mesura HC dividir el
resultat per 2.
Si c representa la longitud del costat AB i h representa la longitud de l'altura HC,
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E
C

A
h

D

H
c

B
podem escriure la fórmula
àrea triangle ABC = c $ h
2

1. Considera el triangle RST dibuixat.
a) Dibuixa l'altura que surt del vèrtex T.

T

R

S

b) Mesura l'altura TH que surt del vèrtex T i la longitud del costat RS oposat al
vèrtex T.
longitud TH =
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longitud RS =
c) Calcula l'àrea del triangle RST en cm2.

d) Creus que si haguessis calculat l'àrea del triangle anterior mesurant l'altura que
surt del vèrtex R hauries trobat el mateix resultat? Per què? Comprova-ho.

e) Calcula l'àrea del triangle RST fent servir la longitud de l'altura que surt del vèrtex
S.

2. Considera els quatre triangles dibuixats a sota. Tots ells tenen la mateixa base AB. Per
a cadascun d'ells dibuixa l'altura que surt del vèrtex oposat a la base AB; a continuació i
sense calcular l'àrea, respon a les preguntes següents:

C
D
E

B

F

A

a) Quin triangle té l'àrea més gran? Per què?
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b) Quin triangle té l'àrea més petita? Per què?
3. Considera el triangle PRS de la figura.
S
Agafem el punt mig Q del costat PR i
unim-lo amb el vèrtex S.
a) Com són els segments PQ i QR?

b) Troba una raó per a convèncer a
una altra persona que l'àrea del
triangle PQS i l'àrea del triangle
QRS són iguals.

R
Q
P

c) Es cert que l'àrea del triangle PQS és la meitat de l'àrea del triangle PRS? Raona la
teva resposta.

4. Considera els quatre triangles dibuixats a sota. Tots ells tenen la mateixa base PQ.

P
Q
a) Es cert que tots els quatre triangles tenen la mateixa àrea? Raona la teva resposta.

b) Es cert que tots els quatre triangles tenen el mateix perímetre? Justifica la teva
resposta.
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5. Mirant la figura, digues quines de les fórmules següents són vertaderes i en cada cas,
justifica la teva resposta:

a
p

q
m

b
àrea T =

a$q
2

àrea T = b $ m
2

àrea T =

a$p
2

6. Observa el triangle de la figura.
a) Dibuixa les tres altures del triangle.
b) Representa de manera convenient amb lletres (minúscules o majúscules segons
l'acord establert) els punts i les longituds dels segments a fi i efecte de poder
escriure tres fórmules per a calcular l'àrea del triangle.
Escriu aquestes tres fórmules.

c) Mesurant les longituds que et semblin necessàries, calcula amb les tres fórmules
l'àrea d'aquest triangle i compara els resultats.
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FULL DE TREBALL 18
L'àrea d'una figura poligonal.

1. Considerem la figura poligonal dibuixada a sota: la podem subdividir (amb les línies
discontínues) en tres triangles; per a calcular l'àrea de la figura podem, per tant, calcular
l'àrea de cadascun dels tres triangles i després sumar-les per a conèixer l'àrea total de la
figura.

a) Calcula (com hem après a fer-ho als Fulls de Treball anteriors) l'àrea dels tres
triangles T1 ,T2 ,T3, tot indicant les mesures que et cal prendre:
mesura d'EB =

cm

mesura de l'altura que surt d'A=

cm

àrea T1 =
(Continua de la mateixa manera per els triangles T2 i T3)

E
D
T3

A

T1

T2

C

B

b) Digues quina és l'àrea total de la figura ABCDE.

IES Arquitecte Manuel Raspall

Matemàtiques

ESO

HABITATGES I TERRENYS/ 41

2.
a)

La figura dibuixada representa, a escala 1:4000, un terreny; fent servir el
procediment de triangulació anterior, calcula l'àrea del terreny a la realitat. Indica
amb detall els càlculs que fas.

b) El terreny anterior va ser adquirit al 2000 al preu de 120€ el metre quadrat i es va
vendre al 2006 a 190€ el metre quadrat; calcula l'augment de valor del terreny
entre el 2000 i 2006. (Indica primer, en ordre, els càlculs que has de fer).
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L'àrea d'una figura no poligonal.
La figura que segueix no és una figura poligonal. Per a calcular la seva àrea el que
podem fer és sobreposar-hi una figura poligonal que s'hi ajusti tant com sigui possible.
L'àrea d'aquesta figura poligonal ens donarà un valor aproximat de l'àrea de la figura
donada.

Intenta cobrir la figura dibuixada amb triangles, de forma que no hi hagi massa triangles (ja
que si no hauràs de fer massa càlculs), i de manera que segueixis força bé el perfil de la
figura.
Per cada triangle escull un costat com a base i després dibuixa l'altura que surt del vèrtex
oposat a ella; calcula després l'àrea del triangle. Per finalitzar, calcula la suma de les àrees de
tots els triangles dibuixats: el valor obtingut és un valor aproximat de l'àrea de la figura
dibuixada.

