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Semblança 

Guió de treball de l’alumne/a.....................................................................del grup............. 
 
Determinació de triangles en posició de Tales 
1. Obriu l’arxiu MAdibuixar_triangles_semblants.html, us trobareu un triangle de vèrtexs A, 

B i C que podeu canviar la seva forma desplaçant aquests. 

2. Seleccioneu alternativament (NO ho feu alhora

 

) les tres opcions que us dóna el 

programa i observeu com es construeix un segon triangle, aquest també el podeu 

modificar desplaçant un dels vèrtexs. 

  G P F C 

Com estan situats els dos 
triangles?  

     

Com són els angles dels 
dos triangles?  

     

Expliqueu com es 
construeix el segon 
triangle? 

 

     

 
3. Seleccioneu “veure longituds dels costats” i intenteu deduir una propietat respecte 

d’aquests. 

   G P F C 

Com són els costats dels 
dos triangles entre ells, 
tant geomètricament com 
numèricament? 
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Triangles semblants i les seves propietats 
1. Obriu l’arxiu MAtriangles_semblants.html, trobareu els següents elements: un triangle 

ABC, un punt lliscant que permet seleccionar la raó de semblança per a construir un 

segon triangle DEF semblant a l’anterior. 

2. Comproveu que els dos triangles es poden posar en posició de Tales, desplaçant el 

vèrtex D fins que els vèrtexs E i B coincideixin. 

3. Aneu variant la raó de semblança k i observeu els canvis que es produeixen. 

   G P F C 

Per què els dos triangles 
es poden posar en posició 
de Tales? 

 

     

Definiu triangles semblants  

     

Si la raó de semblança és 
1, com són els dos 
triangles? 

 

     

Si k<1, com són els dos 
triangles semblants?  

     

Si k>1, com són els dos 
triangles semblants?  

     

 
4. Seleccioneu “veure els angles” i deduïu una propietat. Canvieu el valor de la raó de 

semblança. 

5. Seleccioneu “veure propietat” i comproveu si era encertada la vostra deducció. 

6. Seleccioneu “veure longituds dels costats” i deduïu una propietat. Canvieu el valor de la 
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raó de semblança. 

7. Seleccioneu “veure propietat” i comproveu si era encertada la vostra deducció. 

8. Seleccioneu “veure longituds dels costats” i deduïu una propietat. Canvieu el valor de la 

raó de semblança. 

9. Seleccioneu “veure propietat” i comproveu si era encertada la vostra deducció. 

10. Seleccioneu “veure perímetres” i deduïu una propietat. Canvieu el valor de la raó de 

semblança. 

11. Seleccioneu “veure propietat” i comproveu si era encertada la vostra deducció. 

12. Seleccioneu “veure àrees” i deduïu una propietat. Canvieu el valor de la raó de 

semblança. 

13. Seleccioneu “veure propietat” i comproveu si era encertada la vostra deducció. 

14. Ompliu la taula següent: 

   G P F C 

Com tenen els angles dos 
triangles semblants?  

     

Com són els costats de 
dos triangles semblants?  

     

Quina propietat 
compleixen els perímetres 
de dos triangles 
semblants? 

 

     

Quina propietat 
compleixen les àrees de 
dos triangles semblants? 

 

     

Poseu un exemple de la 
vida quotidiana on hi sigui 
present el concepte de 
semblança 

 

     

 



4 

 

Construcció de polígons semblants i les seves propietats 
1. Obriu l’arxiu MApoligons_semblants.html, premeu “reprodueix” i veureu com es dibuixen 

dos pentàgons semblants. (deixeu acabar la reproducció, té 38 passos) 

2. Podeu modificar la forma del pentàgon de color vermell, també podeu desplaçar el 

pentàgon semblant de color blau pel vèrtex A’ i finalment podeu desplaçar el punt O. 

3. Fixeu-vos bé quin és el procediment per construir un polígon semblant a un altre.  

   G P F C 

Expliqueu, breument, de 
quina forma es pot 
construir un polígon 
semblant a un altre. 

 

     

Com són, geomètricament, 
els costats dels dos 
polígons semblants? 

 

     

 

4. Obriu l’arxiu MApoligons_semblants_exercici.html, us trobareu un quadrilàter de vèrtexs 

ABCD. Dibuixeu un quadrilàter semblant a aquest a partir del punt A’ i O fent ús de les 

eines disponibles i utilitzant el mètode adequat. Un cop l’hàgiu construït, podeu amagar 

les rectes auxiliars. Deseu l’arxiu. 

G P F C 
    

5. Del polígon semblant construït en l’apartat anterior heu de calcular el següent: 

 

   G P F C 

La raó de semblança  
     

Calculeu les àrees i 
comproveu la propietat 
que han de complir 
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6. Seleccioneu “amagar rectes” per poder treballar més còmodament. 

7. Ompliu la taula següent: 

   G P F C 

Feu coincidir el punt O 
amb un dels vèrtexs, com 
queden situats els dos 
polígons? 

 

     

 
8. Seleccioneu “veure els angles”, què observeu? 

   G P F C 

 

     

 
9. Seleccioneu “veure els costats”, quina propietat es pot deduir? 

   G P F C 

 

     

 
10. Seleccioneu “veure les àrees”, quina propietat es pot deduir? 

   G P F C 

 

     

 
 


