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ANGLES EN EL PLA

Objectius 
 

• Conèixer els diferents tipus d'angles.
• Conèixer les propietats i les relacions entre angles.
• Utilitzar recursos per resoldre problemes senzills de geometria plana.

Descripció de l’activitat 
 
Aquesta unitat didàctica consta de dues parts. En primer lloc es presenten diverses 
activitats dedicades a la definició i classificació d’angles i relacions entre ells. A la 
segona activitat, a partir de la definició de la mesura, es proposen diverses activitats 
interactives destinades a la mesura d’angles i construcció d’angles donada la seva 
mesura.  Finalment  es  proposa  que  l’alumne/a  dibuixi  sobre  paper  diverses 
construccions geomètriques relacionades amb els angles i les seves mesures. 

Recursos emprats 

Document de treball adjunt i enllaç web a EDAD.
Aquestes activitats fan referència als capítols 3 i 4 de la quinzena: Rectes i angles en 
el pla.

Aspectes didàctics i metodològics 

En aquesta unitat es defineix en primer lloc el concepte d’angle i la classificació 
d’angles  segons diferents criteris. La unitat consta d’activitats interactives en les 
quals  l’alumnat  pot  dibuixar,  utilitzant  estris  de  dibuix,  les  construccions 
geomètriques. També es proposa que l’alumne dibuixi en el full de treball o a la seva 
llibreta les construccions, utilitzant regle, compàs, escaire i transportador d’angles. 
És important insistir en la lectura atenta de les instruccions i la correcta utilització 
dels estris de dibuix en la realització de les construccions gràfiques. 
S’introdueix  el  sistema  sexagesimal  amb  activitats  interactives  en  les  quals 
l’alumne/a ha de mesurar  amb precisió  l’amplitud  d’un angle  en graus,  minuts  i 
segons. 
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La  majoria  de  les  activitats  es  proposen  de  manera  que  l’alumne/a  treballi 
individualment, per tal que pugui manipular, experimentar i observar les definicions i 
les propietats que es treballen. 
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_angles

Enllaç a la web:
http://recursostic.educacion.es/secundaria/edad/1esomatematicas_cat/1quinc
ena8/index1_8.htm
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