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Proporcionalitat geomètrica 

Guió de treball de l’alumne/a.....................................................................del grup............. 
 
Raó entre dos segments 
1. Amb el GeoGebra obriu l’arxiu MArao.html, us trobareu dos segments a i b , els quals 

podeu seleccionar les seves longituds desplaçant els seus extrems de la dreta. 

2. Observeu com es defineix la raó entre dos segments. 

3. Preneu diferents valors per als segments a i b  i observeu de quina manera varia la seva 

raó. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Definiu raó entre dos 
segments  

     

Què significa, 
geomètricament, tenir dos 
segments amb raó=2? 

 

     

Com han de ser les 
longituds a i b de dos 
segments per tal que la raó 
sigui més gran que 1? 

 

     

Com han de ser a i b per 
tal que la raó sigui més 
petita que 1? 

 

     

Què significa r = 1?  
     

Si la raó entre dos 
segments és 2/3, i el 
segment gran mesura 6, 
quant mesura l'altre 
segment? 

 

     

Si la raó entre dos 
segments és 4/3, i el 
segment petit  mesura 9, 
quant mesura l'altre 
segment? 
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Segments proporcionals 
1. Obriu l’arxiu MAsegments_proporcionals.html, en aquest cas us trobareu dos parells de 

segments a , b  i c , d , els quals podeu variar les seves longituds. 

2. Observeu que automàticament es van calculant les raons ( r i 'r ) de cada parell de 

segments. 

3. Trieu longituds dels segments que facin que els dos parells de segments tinguin la 

mateixa raó. 

4. Observeu com són els dos parells de segments i seleccioneu veure la propietat. 

5. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Definiu segments 
proporcionals  

     

Si la raó de 
proporcionalitat de dos 
parells de segments és 2, 
com han de ser els 
segments? 

 

     

Poseu un exemple de dos 
parells de segments amb 
raó de proporcionalitat 3 

 

     

Poseu un exemple de dos 
parells de segments amb 
raó de proporcionalitat 1/2 
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Teorema de Tales 
1. Obriu l’arxiu MAteorema_tales.html, en aquest cas us trobareu amb dues rectes secants 

(r i s) i tres rectes paral·leles entre elles (a, b i c) que tallen les rectes secants r i s. 

2. Desplaceu els punts A, B, A’ i C’ de color groc i observeu les longituds dels segments . 

3. Seleccioneu “veure les raons dels parells de segments” i deduïu una propietat. 

4. Seleccioneu “veure el teorema” i comproveu si era encertada la vostra deducció. 

5. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Quines són les condicions 
necessàries per aplicar el 
teorema de Tales? 

 

     

Què diu el teorema de 
Tales?  

     

Feu un petit resum sobre 
qui era Tales i què va 
aportar a les 
matemàtiques  

 

     

 
6. Obriu l’arxiu MAteorema_tales_exercici.html i calculeu els segments indicats amb lletres: 

   G P F C 

       a = ...................    b = ...................    c = ...................     
     

      d = ...................    e = ...................    f = ...................     
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Aplicació del teorema de Tales: divisió d’un segment en parts iguals 
1. Obriu l’arxiu MAparticio.html, en aquest cas us trobareu amb un segment AB que està 

dividit en parts iguals i dos punts lliscants, un de color vermell que modifica la longitud 

del segment AB i l’altre de color verd que permet variar el nombre de parts iguals en què 

volem dividir el segment AB. 

2. Feu variacions respecte la longitud del segment i el nombre de parts iguals i observeu. 

3. Fixeu-vos en la semirecta auxiliar de color blau i en les rectes paral·leles de color verd. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Es compleixen les 
condicions del teorema de 
Tales? Per què? 

 

     

Què és el que ens permet 
afirmar que el segment AB 
està dividit en parts igual? 

 

     

 
5. Obriu l’arxiu MAdivisio_5.html, feu clic en el botó “Reprodueix” i observeu el procediment 

utilitzat per dividir un segment AB en 5 parts iguals. 

6. Obriu l’arxiu MAdivisio_exercici.html, us trobareu un segment AB, dividiu-lo en 4 parts 

iguals fent ús de les eines disponibles i seguint el procediment adequat. Deseu l’arxiu. 

G P F C 
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Aplicació del teorema de Tales: divisió d’un segment segons una raó 
1. Obriu l’arxiu MAdivisio_rao.html, us trobareu amb un segment AC de color blau que està 

dividit en dues parts segons una raó que podeu canviar per mitjà de dos punts lliscants. 

2. Observeu com s’aplica el teorema e Tales per dividir el segment AB, de color vermell, en 

dues parts amb la mateixa raó. 

3. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu, breument, com 
es pot dividir un segment 
segons una raó donada 

 

     

Expliqueu el procediment 
per dividir un segment en 
dues parts tals que una 
sigui el triple de l’altra 

 

     

 
4. Obriu l’arxiu MAdivisio_rao_exercici.html, us trobareu un segment AB, dividiu-lo en dues 

parts amb raó 
3
2   fent ús de les eines disponibles i seguint el procediment adequat. 

Deseu l’arxiu. 

G P F C 
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Triangles en posició de Tales 
1. Obriu l’arxiu MAtriangles_tales.html, us trobareu un triangle ABC el qual podeu modificar 

la seva forma i un triangle DEF que varia la seva forma en funció del triangle ABC. 

2. Desplaceu els dos triangle fent ús dels dos punts lliscants.. 

3. Observeu com queden situats els dos triangles. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Què s’ha de complir per tal 
que dos triangles estiguin 
en posició de Tales? 

 

     

Com són els angles de dos 
triangles en posició de 
Tales? 

 

     

Com tenen els costats dos 
triangles situats en posició 
de Tales? 

 

     

 

 
 


