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EUCLIDES 
 

 
 

Objectius  
  
L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat elabori un petit vocabulari de 
termes de la geometria plana treballats a l’educació primària. 
 
Descripció de l’activitat  
 
En primer lloc es farà una presentació senzilla d‘Euclides i els seus Elements. 
S’explicarà el seu mètode de treball a partir dels Postulats i els Conceptes 
Comuns. 
 
 
Recursos emprats 
 
Presentació de diapositives. 
GeoGebra. 
Processador de textos. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Cal explicar molt bé les “regles del joc” i ser rigorosos en la seva aplicació 
perquè és el que dóna sentit a l’activitat. 
L’ús de diccionaris i la consulta de llibres s’ha de fer amb molta cura perquè 
qui els ha fet no coneixia les nostres “regles”. Només poden servir, doncs, 
d’inspiració. 
D’altra banda, cal ser rigorosos també en l’ús dels termes i en la redacció de 
les definicions. És una activitat en que cobra tot el seu sentit aquella 
afirmació de que tot el professorat ho és també de llengua. 
L’ús combinat de GeoGebra per a les il·lustracions i processador de textos per 
a la redacció de les definicions facilita el treball. 
La realització d’aquesta activitat comportarà al voltant de 4 hores de classe, 
tenint en compte que, a més del temps necessari per realitzar-la, cal temps 
per a polir les definicions que va aportant l’alumnat. 



ARC- CercaMat                                                                                    
    

  2/2 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
 
El bloc de continguts és el d’espai i forma, descripció de figures geomètriques 
de dues i tres dimensions a partir de l’observació d’objectes de la realitat i 
exploració de figures geomètriques i anàlisi de les seves característiques 
mitjançant geoplans, papers pautats (punts, línies), programes informàtics 
dinàmics. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquesta activitat s’adreça a l’alumnat de 1r d’ESO. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  
 
Connexions amb l’àrea lingüística i visual i plàstica 
 
Documents adjunts 
 

- Presentació de diapositives: Euclides.ppt 
- Guió de treball per a l’alumnat: Ma_Euclides_1.doc, Ma_Euclides_2.doc 
 


