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ABANS DE COMENÇAR 

 

Recordeu que en el +Mates es valora, a més de la correcció dels resultats, altres 

aspectes com l’ús d’estratègies originals i la capacitat per comunicar les idees 

matemàtiques. 

Intenteu fer els problemes el millor que sapigueu, sense defallir si no trobeu la solució 

a la primera. Mireu de redactar un informe per a cada problema tan complet com 

pugueu, fins i tot si en algun problema no l’heu pogut acabar com us hagués agradat. 

D’altra banda us animem que feu servir materials que us ajudin a resoldre problemes, 

així com, tota mena de recursos digitals. 

 

Ànims i passeu-ho molt bé amb les matemàtiques. 
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Problema 1 

Conjunt de circumferències tangents i inscrites en rectangles 

 

 

a. Els cinc cercles de la figura són iguals i tangents 

entre si i al rectangle que els conté. Calcula les 

mesures del rectangle en funció del radi dels 

cercles. 

 

 

 

 

 

b. Ara són sis els cercles inscrits. 

Calcula les mesures del rectangle 

en funció del radi dels cercles. 

 

 

 

 

 

c. Generalitza el problema per a  7 cercles. 
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Problema 2 

Quadrilàters de costats iguals 

Amb quatre segments d'igual longitud    es formen quadrilàters de costats iguals.  

1. Construcció 
 
a) Construïu-ne un amb regla i compàs o bé usant el programa geogebra 
b) Quants en podeu construir?  
c) Demostreu que si un quadrilàter té els costats iguals aleshores, les seves 

diagonals divideixen el quadrilàter en quatre triangles iguals. 

Observeu un dels angles interns, que l’anomenarem  . Fent variar l'angle   es van 
formant quadrilàters diferents. Observeu com varien els altres angles interns i 
trobeu el seu valor en funció de l'angle  .  

2. Estudieu en funció de l'angle   i de la longitud dels costats     , les següents 
característiques del quadrilàter: 
d) Els valors cada un dels altres tres angles interns. 
e) b) La suma dels quatre angles interns 
f) c) La suma de les dues diagonals 
g) d) El perímetre del quadrilàter 
h) e) L'àrea del quadrilàter 

Per a cada apartat, estudieu els valors màxims i mínims  
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Problema 3 

Producte de tres nombres enters positius 

Els enters positius         satisfan les dues igualtats següents 

       

              

Trobeu tots els possibles valors del producte        

 

 

 

http://problemate.blogspot.com.es/2015/02/un-producto-de-numeros-enteros-los.html

