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ÉS MOLT LLARG EL LITORAL DE PALAMÓS ? 
ÉS MOLT GRAN EL PORT DE PALAMÓS ? 

 
 
En aquest bloc d’activitats s’exercita el procediment de mesurar longituds i àrees 
inabastables, a partir de la mesura directa (amb fil i amb paper quadriculat) de les 
seves representacions a escala.  
L’activitat ha d’ajudar l’alumnat a distingir clarament quina és la diferència conceptual 
entre les mesures de longitud i d’àrea, i entre les seves unitats. 
Així mateix, l’activitat ha de servir per deixar ben clara quina és la relació, en una 
representació a escala, entre les longituds i les àrees reals i les seves corresponents en 
la representació. 

 

Aquesta activitat té l’encant de apropar-se al fonament del que significa calcular l’àrea 
d’una figura plana: prendre un quadradet com a unitat i comptar quantes unitats o 
parts d’unitat hi caben. Podem aprofitar-la per presentar el terme “quadrar” que ha 
tingut molta presència en la història de les matemàtiques. Quadrar una superfície és 
calcular la seva àrea. Un clàssic problema geomètric, que no pot ser resolt amb regle i 
compàs, és la quadratura del cercle que consisteix a construir un quadrat d’àrea igual a 
la del cercle donat. Encara avui, en el camp del càlcul numèric, s’utilitza l’expressió 
“fórmules de quadratura” per referir-se a les fórmules d’integració numèrica que 
permeten calcular (de manera exacta o aproximada) àrees de recintes limitats per 
corbes. Pot ser, doncs, interessant aprofitar a classe el bonic contingut intuïtiu del 
terme “quadrar”.  
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ÉS MOLT LLARG EL LITORAL DE PALAMÓS? 
ÉS MOLT GRAN EL PORT DE PALAMÓS? 

 
 

Cada dia més, en molt diversos camps s’utilitzen les informacions procedents de 
satèl·lits artificials per tal de tenir un coneixement el més ajustat possible del territori: 
la meteorologia, la cartografia, la demografia, l’ecologia,...i, naturalment, també la 
pesca són àrees que fan servir abundantment aquests mètodes. Avui us proposem que 
investigueu vosaltres, per aquests mitjans, i esbrineu algunes dades sobre el litoral i el 
port de Palamós. 
 
Per fer aquesta activitat ens caldrà el següent material: 
 

- Un regle. 
- Llapis, goma i bolígraf. 
- Fil i agulles. 
- Un full de paper vegetal. 

- El mapa I que s’adjunta i que representa una part del litoral de la Costa Brava, 
a escala 1:65641, on hi ha assenyalats dos punts en vermell: el punt A (La 
Punta des Mut) i el punt B (La punta del Moll de Palamós). 

- El mapa II, a escala aproximada 1:2850, que s’adjunta i que representa el port 
de Palamós. En aquest mapa hi ha assenyalats quatre punts C, D, E i F que 
formen un quadrilàter que limita la zona que entendrem per port. 
 

 

Activitat 1 
 
Es tracta de mesurar la longitud de la costa des del punt A al punt B que teniu 
assenyalats sobre el mapa I. 
 

1. Col·loqueu un tros de fil resseguint el tram de costa que es vol mesurar. Per tal 
que millori la precisió de l’operació convindrà que el fil estigui moll (per poder 
doblegar-lo millor) i que el fixeu amb agulles. 

 
2. Traieu el fil, poseu-lo recte (rectifiqueu-lo) i mesureu-lo amb el regle. 

 
3. Apliqueu l’escala del mapa per tal de trobar la longitud real del tram de costa 

entre els punts A i B. 
 

4. La cosa de Catalunya, des de la frontera de França fins al riu de la Sènia, té en 
total  552 km. Quina proporció representa el tram de costa entre A i B sobre el 
total de la costa catalana? 
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Activitat 2 
 
Es tracta de mesurar la superfície del port a partir del mapa II. Entendrem per port el 
quadrilàter que té per vèrtexs els punts C, D, E i F. 
 

1. Traceu sobre el paper vegetal, una quadrícula d’un centímetre de costat. 
 

2. Col·loqueu aquesta quadrícula sobre el mapa i, amb el regle, dibuixeu sobre el 
paper vegetal el quadrilàter que uneix els punts C, D, E i F. Podeu calcar-lo. 

 
3. Compteu el nombre de quadradets que estan continguts dins del quadrilàter 

assenyalat. Quan quedin partits intenteu fer una estimació de les parts de 
quadradets per tal que la mesura sigui el més precisa possible. Podem dividir 
aquests quadradets en quatre parts iguals per les seves diagonals o amb 
segments paral·lels a la quadrícula pel centre dels seus costats. Comptar 
aquestes parts més petites ens donarà més precisió. 

 
4. A partir de l’escala del mapa calculeu la superfície real a què correspon 

cadascun d’aquests quadradets d’un centímetre de costat. Per exemple, si 
suposem que treballem amb una escala 1:1000 i que prenem com a unitat un 
quadradet d’un centímetre de costat. A cada unitat li correspondrà una àrea de 
1000000 cm2 = 100 m2. 

 
5. Determineu, de manera aproximada, la superfície del port. Doneu el resultat en 

hectàrees. 
 
 

Activitat 3 
 
Compareu els resultats obtinguts a les activitats 1 i 2 amb les dades que us donin en el 
Museu de la Pesca de Palamós i esbrineu quin error absolut i quin error relatiu heu 
comès. A què creieu que poden ser deguts aquests errors? 
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Mapa I que representa, a escala 1:65641,  una part del litoral de la Costa Brava on hi 
ha assenyalats dos punts: 

A: La Punta des Mut.           B: La punta del Moll de Palamós. 
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El mapa II, a escala aproximada 1:2850, que representa el port de Palamós. En 
aquest mapa hi ha assenyalats quatre punts C, D, E i F que formen un quadrilàter 
que limita la zona que entendrem per port. 
 
 

 


