
 

 

El Teorema de Pitàgores a la Grècia clàssica: Els Elements 
d’Euclides (300 aC) 
 
En aquest element es presenta l’anàlisi d’una proposició dels Elements d’Euclides (300 

aC) que està relacionada amb la geometria i la trigonometria que s’imparteix a l’ESO. 

És la Proposició 47 del llibre I dels Elements que coneixem actualment com “el 

teorema de Pitàgores”, de la qual s’ha fet una petita guia didàctica que ja ha estat 

experimentada amb alumnes. Amb aquesta activitat l’alumnat desenvolupa 

especialment el raonament geomètric, eina essencial i valuosa per a la seva formació 

científica. S’han inclòs dos annexos, un amb els fulls de treball i l’altre amb algunes 

valoracions posteriors a la implementació a l’aula que poden ser d’interès per a 

realitzar l’activitat. Tot i que l'experimentació es va realitzar amb alumnes de 4t, abans 

d'introduir la trigonometria i en parlar de mètodes de resolució de triangles, es proposa 

aquest element per a 2n curs de l’ESO perquè que el tipus de raonament que utilitza 

és adequat per aquest nivell i també perquè és el nivell on el situa el currículum oficial. 

 

L’element forma part d’una investigació més ampliada realitzada amb una llicència 

d’estudis del Departament d’Educació durant el curs 2008-091 que inclou un marc 

teòric de referència, el X ICMI Study i una proposta metodològica sobre com i quan 

introduir contextos històrics a l’aula. L’element que es presenta correspon a l’annex 3 

d’aquesta investigació.2 

 

L’estudi de la Proposició I, 47, així com el disseny de l’activitat per a l’aula i els fulls de 

material per a l’alumnat pertanyen al fons del grup d’història d’ABEAM3 i formen part 

del projecte “El naixement i desenvolupament de la trigonometria en les diferents 

civilitzacions” que investiga els orígens de la trigonometria. Aquest estudi, amb el títol   

“Els Elements d’Euclides. Idees trigonomètriques a l’aula” va ser presentat pel grup a 

les II Jornades sobre la Història de la Ciència en l’Ensenyament (Barcelona 2005)4, 

organitzades per la SCHCT5 

 

 
 

                                            
1 El títol complet de la llicència: La història de les matemàtiques dins dels currículums de 
secundària: La introducció de contextos històrics a l’aula, un recurs per a millorar la 
competència matemàtica 
2 Consulteu la memòria de la investigació a: http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1864 
3 ABEAM (Associació de Barcelona per a l’Estudi i Aprenentatge de les Matemàtiques) 
4 Vegeu les Referències en aquest mateix element, arxiu: pitagores_grecia. 
5 SCHCT: Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica. 

http://phobos.xtec.es/sgfprp/resum.php?codi=1864�


 

 

 
L’element (arxiu:pitagores_grecia) inclou: 

a) Idees trigonomètriques en els Elements       
b) Activitat de classe: la demostració del Teorema de Pitàgores    

c) Conclusions            

d) Referències          

e) Annexos: 

- Fulls de treball per a l’alumnat       

- Valoració de l’activat   

 

També s’inclou, com arxiu associat, un power: El Teorema de Pitàgores a la Grècia 

clàssica 6 que pot ser d’utilitat per a fer-se una primera idea del tema. 

 

L’activitat proposada consisteix en demostrar el Teorema, a la manera d’Euclides i en 

cercar informació sobre Euclides i els Elements. La demostració d’Euclides es basa en 

comprovar que el quadrat BDEC, construït sobre la hipotenusa BC és la suma dels 

quadrats GB i HC construïts sobre els catets BA i AC, respectivament.7  

 

En el text per a l’alumnat, es parteix del dibuix original d’Euclides i es segueix el seu 

raonament amb l’ajuda de nous dibuixos que s’han construït a partir de l’inicial. Es 

tractarà de veure que els dos paral·lelograms BL i CL, que formen el quadrat BDEC,  

són iguals als quadrats respectius GB i HC. 

 

Pel que fa a la cerca d’informació sobre Euclides i els Elements, aquesta es condueix 

a la pàgines següents, referenciades també a l’arxiu complet: pitagores_grecia 

http://www.euclides.org/ Versió catalana i castellana de l’edició anglesa de Th. L. 
Heath (1921, The Elements; edic. disponible en http://perseus.tufts.edu) i 
d’alguns complements elaborats per D.E. Joyce. 

http://divulgamat.ehu.es/weborriak/historia/mateospetsuak/Inprimaketak/Euclides.asp 

Biografia d’Euclides. Autor: Luis Vega Reñón 
 

      

 

                                            
6  Consulteu l’arxiu: power_pitagores_grecia 
7 Vegeu imatge de portada de l’element 

http://www.euclides.org/�
http://perseus.tufts.edu/�
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