
Mesura d'altures amb un mirall

Objectius

L'objectiu és la mesura de forma indirecta de l'alçada una alçada (sostre de la 
classe, edifici del centre, fanal, etc.) utilitzant la semblança de triangles.

Descripció de l’activitat 

És necessari el següent material: Cinta mètrica, mirall i nivell de bombolla.
Es col·loca el mirall a terra perfectament horitzontal, l'observador es mou fins 
trobar la posició en que veu pel mirall el punt a mesurar. Llavors un ajudant 
mesura:  a)  l'alçada  dels  ulls  de  l'observador,  b)  la  distància  dels  peus  de 
l'observador al mirall i c) la distància entre el peu del punt mesurat i el mirall.
Amb aquestes dades es calcula l'altura utilitzant la semblança dels triangles.

Imatge

Aspectes didàctics i metodològics

És possible realitzar-lo dins la mateixa aula (mesurant l'altura del sostre o d'un 
objecte penjat a la pared) o per grups al pati o l'exterior del centre mesurant 
l'altura d'un edifici, un arbre, un fanal, etc.
A la  pàgina web(1) hi  ha una animació explicativa del  procediment.   Convé 
projectar-la a tota la classe per tal que entenguin el que cal fer.  
Convé aturar-se per justificar que els dos triangles són semblants ja que tenen 
els angles iguals (Els dos són rectangles i tenen un angle igual per la llei de la 
reflexió)
Si cal, doncs, cal també explicar, o refrescar-la si ja la coneixen, la llei de la 
reflexió (Un raig de llum al incidir sobre una superfície perfectament llisa es  

http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/geometria2d/altura_amb_mirall/altura_mirall.htm


reflexa de forma que el raig incident, la perpendicular al pla i el raig reflectit  
estan en un mateix pla i els angles que formen els raigs incident i reflectit amb  
la línia perpendicular son iguals).
Cal recalcar en la importància d'assegurar-se que el mirall estigui perfectament 
horitzontal fent servir el nivell de bombolla. Si cal, es poden realitzar diferents 
mesures amb lleugeres modificacions de la horitzontalitat del mirall per valorar 
la seva influència. 
En el document adjunt per l'alumne, hi ha una proposta de guió detallat del 
que han de fer.

Alumnat a qui s'adreça especialment

Segon i tercer d'ESO

Temporització

El temps estimat és una o dues hores de classe depenent de si es fa, o no, el 
treball per grups a l'exterior.

Continguts, competències i processos  
Continguts:
Espai, forma i mesura. 
Desenvolupament  d'estratègies  de  raonament,  planificació  i  organització 
Resolució de problemes, disseny i desenvolupament d'estratègies.
Utilització de l'àlgebra simbòlica en la representació i resolució de problemes.
Utilitzar models matemàtics per a representar relacions
Relació entre angles i longituds de figures semblants.
Aplicació del Teorema de Tales
Selecció i ús del tipus d'unitat per a cada situació de mesura.
Fer estimacions raonables.
Competències:
Comunicativa,  interpretació representació, organització dels pensaments. 
Competència matemàtica.
Processos:
Comunicació i representació
Resolució de problemes

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn

Ciències de la naturalesa. Tecnologia. Física (reflexió de la llum), Història (Tales de 
Milet).

Recursos emprats i documents adjunts

(1)  Pàgina  web   amb  l'animació  http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/ 
geometria2d/altura_amb_mirall/ altura_mirall.htm

(2) Proposta de fitxa pels alumnes  MA_fitxa_alumne.odt 
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