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Construcció de figures semblants 

 
 
Objectius  
 

Construir figures semblants amb les eines que proporcionen alguns 
programes informàtics. 
Observar la diferència entre figures semblants i figures que no ho són. 
Observar la diferència entre el figures semblants de raó més gran que 1 i 
de raó més petita que 1. 

 
Descripció de l’activitat 
 
El dossier consta de dues activitats, en la primera, l’alumne haurà de 
modificar la grandària una figura amb el Word de forma que n’obtingui una se 
semblant. En la segona aprendrà un mètode per dibuixar una figura semblant 
a una altra fent servir el GeoGebra. Semblant a com ho faria fent servir eines 
de dibuix. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Representació gràfica de funcions amb la Wiris. 
Resolució d’equacions lineals. 
Solucions d’un sistema d’equacions lineals i posició relativa de rectes. 
Aplicació a la resolució de problemes. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Alumnat de 3r d’ESO 
 
Temporització  
 
Una secció i acabar-ho a casa. A la sessió següent es fa la posada en comú. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
 
S’utilitza un procés semblant al que fan a Dibuix. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Cal destacar tres característiques d’aquesta activitat: 
1.- Sovint l’alumnat ha d’inserir imatges en els seus documents i han de 
modificar la grandària per encabir-la en el text. Cal que ho facin de forma 
que la imatge no quedi deformada. 
2.- El procés descrit per a la construcció de figures semblants serveix per a 
qualsevol polígon. Això cal fer-ho notar. 
3.- Es pot completar l’activitat amb l’apartat Per ampliar, on l’alumne podrà 
aprofitar les virtuts de la geometria dinàmica per adonar-se de què si la raó és  
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més gran que 1 es produeix una ampliació i si la raó és més petita que 1 es 
produeix una reducció. 
  
 
Recursos emprats i documents adjunts  
 
Material: Ordinador amb un processador de textos (per exemple Microsoft 
Word) i GeoGebra. 
 
Documents:  

Dossier_Construcció_figures_semblants.doc 
casa.ggb 
pilota.doc 


