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Alçada, alçària, altitud i altura 
 
Sovint confonem l’ús d’aquests mots. Cal tenir present que alçària i alçada són dimensions de 
cossos, mentre que altura i altitud són distàncies entre punts de referència. És a dir, un cos té 
una alçària/alçada determinada, però està situat a una altura/altitud concreta. 
 

Alçària  
 
Fa referència a la dimensió en vertical d’un cos.   
 
Han construït un mur de tres metres d’alçària. 
L’alçària d’un arbre, d’una piràmide, d’una muntanya... 
 

Alçada  
 
També fa referència a la dimensió en vertical d’un cos, però té un significat més restringit, ja 
que s’aplica especialment als éssers vius. L’alçada d’una persona també s’anomena estatura o 
talla.  
 
Amb quinze anys ja fa dos metres d’alçada. 
 
Alçada, en l’àmbit jurídic, és un recurs d’apel·lació en l’àmbit contenciós administratiu. 
 
El salt d’alçada és una disciplina de salt consistent a cobrir el màxim espai vertical possible 
impulsant-se amb un peu per superar un llistó situat a una altura determinada, progressivament 
més gran. 
 

Altura 
 
Distància vertical que hi ha d’un punt qualsevol a la superfície de la Terra. 
 
L’avió vola a molta altura. 
El globus s’ha enlairat fins a una altura de cinc-cents metres. 
 
A l’altura de és una locució que vol dir “al mateix paral·lel de”: Eren a l’altura del Masnou. Per 
extensió, s’utilitza en expressions del tipus: No està a l’altura de les circumstàncies. L’equip no 
està a l’altura del rival. 

  
En una figura geomètrica, l’altura és un segment traçat des d'un vèrtex i perpendicular a un 
costat o a una cara, o bé la longitud d’aquest segment. Les tres altures d’un triangle. 
 
Altura també fa referència a un lloc elevat. Des d’aquella altura dominàvem tota la ciutat.  
 

Altitud  
 
Altura d’un punt de la Terra respecte al nivell del mar.  
 
El cim de Sant Mateu és a una altitud de 499 metres.     
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La pregunta del mes 
 

Completeu les frases següents amb la paraula convenient (alçada, alçària, altura, altitud): 
 
A l’Everest abunden els pics de més de 7.000 metres d’___________. 
La torre Eiffel fa 330 metres d’___________. 
Va tirar la pilota a una ___________ de 10 metres. 
L’escola de vela és a l’___________ del carrer de la Mare de Déu de Núria. 
Faig 1,67 d’___________. 
Penjarem el quadre a una ___________.de metre i mig. 
 
 

Resposta  
 
A l’Everest abunden els pics de més de 7.000 metres d’altitud. 
La torre Eiffel fa 330 metres d’alçària. 
Va tirar la pilota a una altura de 10 metres. 
L’escola de vela és a l’altura del carrer de la Mare de Déu de Núria. 
Faig 1,67 d’alçada. 
Penjarem el quadre a una altura de metre i mig. 
 
 

 
La dosi extra 
 
Sabeu què vol dir altesa?  
Altesa, a banda de ser un títol nobiliari (altesa reial), és també la qualitat d’alt, d’elevat, 
especialment en sentit figurat (altesa d’ànims, altesa de sentiments, altesa de mires). 
 


