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SUMA DELS ANGLES INTERIORS D’UN QUADRILÀTER  
 
Objectius:  

- Reconèixer i saber dibuixar diferents tipus de quadrilàters. 
- Estimar i comprovar posteriorment l’amplitud de diferents angles. 
- Utilitzar correctament el transportador d’angles. 
- Conèixer la suma dels angles interiors de qualsevol quadrilàter i ser 

capaç de realitzar i argumentar la seva demostració manual. 
- Utilitzar les TAC per comprovar la suma dels angles interiors de 

qualsevol quadrilàter. 
 
Descripció de l’activitat:  
En aquesta activitat calcularem, primerament de manera manipulativa amb les 
mans i la cartolina, quant sumen els angles interiors d’un quadrilàter. 
Posteriorment, podrem fer moltes comprovacions d’aquesta propietat amb 
diferents tipus de quadrilàters, tot utilitzant el geogebra. 
 
Recursos emprats:  
 

- Cartolina. 
- Retoladors. 
- Regle. 
- Transportador d’angles. 

 
Aspectes didàctics i metodològics:  

- Utilitzant el regle, l’alumnat dibuixarà tres paral·lelograms: en una 
cartolina A4, i en mida gran, un paral·lelogram; en una altra cartolina 
A4, un trapezi, i en una altra,  un trapezoide. Seria interessant que 
sortissin els quatre paral·lelograms (quadrat, rectangle, rombe i 
romboide) entre tot l’alumnat de l’aula. 

- L’alumnat retallarà els tres quadrilàters que ha dibuixat. 
- Preguntarem a l’alumnat quina creu que és la suma dels quatre 

angles interiors de cadascun dels quadrilàters construïts, explicant 
per què creu que és el valor que indiquen. 

- Passarem a l’observació del vídeo “Suma dels angles interiors d’un 
triangle” que es troba en l’enllaç 
http://www.youtube.com/watch?v=Z_4sK8GfUAc&feature=related, on cal 
que observin amb atenció el procés de demostració que s’hi mostra. 
Després hauran de aplicar aquesta demostració als quadrilàters que 
han construït. 

- A partir de la manipulació han d’arribar a la conclusió que la suma 
dels angles interiors de qualsevol quadrilàter és un angle complet, 
360º. 

- Aquesta comprovació la realitzaran amb cadascun dels quadrilàters 
construïts. 

- Farem que estimin la mesura de cadascun dels angles retallats i, 
posteriorment, realitzaran la comprovació amb el transportador 
d’angles.  
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- Finalment, utilitzant l’enllaç interactiu de geogebra 
http://www.xtec.es/~smora/geogebra/figures_planes/quadrilater_360.html 
comprovaran aquesta propietat amb diferents quadrilàters i seguint 
les indicacions que es troben en l’enllaç. 

 
El professorat també pot realitzar aquesta demostració plegant paper. 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
És important realitzar primer la proposta manipulativa per realitzar després la 
proposta TAC. 
 
Enllaços: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=Z_4sK8GfUAc&feature=related 
 
Vídeo on es demostra de manera manipulativa que la suma dels angles 
interiors de qualsevol triangle és de 180º. 
[Consulta: 8 de novembre 2010] 
 
http://www.xtec.es/~smora/geogebra/figures_planes/quadrilater_360.html 
 
Enllaç interactiu en què es treballa amb geogebra la suma dels angles interiors 
d’un quadrilàter. 
[Consulta: 9 de novembre 2010] 
 


