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RAJOLES I MOSAICS
Amb moltes peces com aquestes, podem fer grans descobriments de geometria. T’animes? Comença l’aventura!

1. Totes aquestes peces comparteixen algunes característiques, quines són?

2. Sabríeu donar nom a totes les peces?

3. Hi ha peces que es poden recobrir perfectament amb altres peces. Quines són i com ho podríem fer?

4. Les figures que tenen tots els costats i tots els angles iguals s’anomenen polígons regulars. Mirau quines de
les peces ho són i provau d’enrajolar una superfície sense voreres. Amb quines ho podeu fer? Per què no ho
podríeu fer amb el pentàgon o l’heptàgon regulars?

5. El triangle equilàter és el polígon regular més senzill. Provau de fer triangles equilàters més grans combinant
altres peces, totes iguals o mesclades.

6. La longitud del costat d’un triangle verd és d’1 polzada (1’’). Relacionau el nombre total de triangles
necessaris amb el nombre de polzades d’un costat.
Costat

Triangles

1’’

1

2’’
3’’
4’’
5’’
Hi ha alguna operació matemàtica que pugui fer passar de la mesura del costat al nombre de triangles?

7. Provau ara d’anar enrajolant una superfície sense voreres amb les figures que no siguin polígons regulars.
Provau d’enrajolar només amb una figura cada vegada. Mira de començar de diferents maneres i prova de
trobar el seu mòdul.

8. Anem ara a fer combinacions de dues peces, amb la condició que mai dues peces del mateix color poden
estar costat per costat. Provau de combinar:
a. blau i carabassa

b. verd i vermell

c. provau altres combinacions de parells de colors

ANGLES
9. Per enrajolar, els angles són molt importants, ja que hem de tenir peces que quan coincideixen en un punt
acabin sumant ________º Per què aquest número?

10. Intentau saber tots els angles de totes les figures, sense haver de mesurar-los. Cercau camins diversos.

11. Què sumen tots els angles interiors del triangle? Serà així de qualsevol triangle?

12. Què sumen tots els angles interiors de cada quadrilàter? Ho podries demostrar de qualque manera?

15. Fes combinacions i esbrina el valor de tots els angles de totes les peces.

