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Rectangles d’igual perímetre, àrees i funcions 
 
 
Objectius   
 

 Descobrir que rectangles d’igual perímetre poden no tenir igual àrea. 
 Cercar el rectangle de major àrea entre els que tenen igual perímetre. 

 
Continguts  
 
Entre els continguts que es treballen en aquesta activitat cal destacar:  
 

 El concepte i el càlcul d’àrees i perímetres de rectangles 
 Expressions algebraiques. 
 Expressió algebraica d’una funció. 
 Taules funcionals. 
 Representació de funcions. Interpretació del gràfic. 

 
L’activitat es proposa treballar especialment els processos: resolució de problemes, 
raonament i prova, comunicació i representació i connexions 
 
Ubicació  
 
La proposta que es planteja permet diversos nivells d’aprofundiment i d’extensió. Així 
les primeres activitats (referents al càlcul d’àrees) poden fer-se a 1r o 2n d’ESO, però  
a més, al document de desenvolupament de l’activitat, es proposen detalladament tres 
possibles extensions: 
 

 Extensió 1: introducció de l’expressió algebraica de l’àrea i amb l’estudi de la 
funció quadràtica resultant (4t d’ESO). 

 Extensió 2: estudi d’àrees d’hexàgons i de cercles (recomanable per 3r d’ESO). 
 Extensió 3: connexions amb  l’entorn (per a 3r o 4t  d’ESO). 

 
Materials emprats   
 
Per realitzar l’activitat proposada es faran servir els següents materials: fil lligat amb 
una llargada total de 60 cm, regla, tisores, cartolina. 
 
Descripció de l’activitat 
 

El/La professor/a mostra a la classe un fil de 60 cm que té 
els extrems lligats i, amb l’ajut d’un/a alumne/a fa diferents 
rectangles amb el fil, tot preguntant si els rectangles que 
es formen tenen alguna cosa en comú. 
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Una discussió posterior contribuirà a configurar diverses idees:  
 

 Què hi ha infinits rectangles possibles construïts així. 
 Què cada vegada que establim la longitud de la base ens queda fixada l’altura. 
 Serà interessant arribar a deduir, a través del contrast d’opinions, que tots els 

rectangles tenen el mateix perímetre. 
 

A continuació el docent planteja un problema per pensar-hi: tots aquests rectangles 
tenen la mateixa àrea? 
 
La primera tendència dels alumnes és pensar que sí, que quan el rectangle es fa 
menys alt també es fa més llarg i que hi ha un cert patró de compensació com passa 
en el cas del perímetre. Caldrà preguntar-se sobre els casos extrems en què l’alçada o 
l’amplada és 0. 
 
Arribats aquí es planteja la necessitat de fer una certa investigació que es podrà fer a 
partir de la construcció d’un mural amb rectangles isoperimètrics de 60 cm (que 
queden alineats sobre una recta, la que té per equació y=30-x) 
 

 

 
 
Temporització  
 
Aquesta activitats es pot fer en dues o tres sessions de classe depenent de si també 
s’aborden les extensions que s’exposen en els últims apartats. 
 
Observacions 
 
Una altra extensió possible es pot trobar a l’element de l’arc Rectangles d’igual 
perímetre, àrees i funcions  (http://apliense.xtec.cat/arc/node/29110). 
 
Documents adjunts  
 

 Desenvolupament detallat de l’activitat amb comentaris sobre el treball 
de processos 

 


