
Nucli
Introducció a la Trigonometria

Objectius: 

 Utilitzar el programa GeoGebra 
 Definir les raons trigonomètriques d'un angle agut 
 Calcular les raons trigonomètriques dels angles de 30º, 45º i 60º amb 

expressions exactes 
 Utilitzar la calculadora per trobar raons i angles 
 Relacionar costats i angles 
 Resoldre problemes amb triangles rectangles 

Descripció de l’activitat:

Vídeo sobre la història del metre i la seva relació amb Catalunya. Qüestionari sobre 
el  vídeo. Càlcul  indirecte  d'una  altura  amb GeoGebra. Activitats  GeoGebra 
interactives per repassar conceptes bàsics sobre triangles.
Activitats GeoGebra interactives per introduir els  conceptes nous. Quatre fulls  de 
treball imprimibles amb activitats i problemes per fer a la llibreta. 
Enllaços a unitats didàctiques del projecte EDAD, una de reforç i una d'ampliació.
Activitats GeoGebra interactives per treballar el teorema del sinus i el teorema del 
cosinus, com aprofundiment.

Recursos emprats:

Com a mínim un ordinador a l'aula amb connexió a Internet. Exercicis i llistes de 
problemes per imprimir i/o copiar a la llibreta.
Es pot utilitzar la versió web de les activitats com a guia de l'alumnat.
Si es disposa de plataforma Moodle es pot instal·lar  el paquet SCORM en un curs 
Moodle.

Aspectes didàctics i metodològics:

Dinàmica de la classe:
La primera hora es passa el vídeo sobre Catalunya i el metre (25 min). Els alumnes 
hauran de respondre un qüestionari sobre el mateix.



Es recomana treballar per parelles. Cada alumne/a pot preparar a casa un full amb 
enunciats semblants però no iguals als que indiqui el professor o professora (en el cas 
del full 4, fent F9 s'obtenen dades diferents i les corresponents solucions). L'alumnat 
ha de portar preparada la correcció dels seus enunciats.

A classe s'intercanviaran els fulls d'enunciats (sense les solucions) per parelles. Un 
cop acabada la feina es tornen intercanviar els fulls per corregir els exercicis fets pel 
company o companya.

Caldrà utilitzar la calculadora per fer comprovacions i passar els resultats de forma 
exacta a forma decimal i viceversa. Amb la calculadora també es pot comparar els 
resultats obtinguts calculant amb expressions exactes i els obtinguts calculant amb 
aproximacions decimals. 

Avaluació: es  poden  tenir  en  compte  els  exercicis  fets  a  classe  i  corregits  per 
parelles, valorar la feina feta a la llibreta i fer també una prova escrita al final del 
tema.

Temporització: unes 17 hores hores de classe, depenent del grup d'alumnes. 

Continguts,  competències  i  processos  que  es  treballen  de  forma 
destacada;
 
Continguts: 
Continguts bàsics: Unitats de mesura d'angles. Pas de graus a radiants. Les 
raons trigonomètriques sin, cos i tan d'angles aguts. Expressions exactes de 
les raons dels angles de 30º, 45º i 60º. Relacions fonamentals entres sin, cos i 
tan. Resolució de triangles rectangles. Resolució de problemes amb triangles 
rectangles. Continguts d'ampliació: raons trigonomètriques d'angles entre 0º i 
360º. Teoremes del sinus i del cosinus. Resolució de triangles qualsevol.

Competències: autonomia  i  iniciativa  personal,  matemàtica,  aprendre 
aprendre,  tractament  de  la  informació  i  competència  digital.  Però  en 
definitiva, les competències treballades depenen de com es dugui a terme 
l'activitat a l'aula.

Processos: raonament i prova i resolució de problemes.

Alumnat a qui s’adreça especialment:
Alumnat de 4t d'ESO i alumnat de batxillerat per repassar. 
Coneixements previs:  els propis de 3r d'ESO, especialment els teoremes de 
Tales i de Pitàgores.

Documents adjunts

Material de treball per al professorat
Document SCORM per restaurar el material en un entorn virtual d'aprenentatge: 
http://www.xtec.cat/%7Evoliu/SCORM/eso4/trigonometria4_SCORM12.zip
Material de treball per a l'alumnat:
Versió  web de l'SCORM: http://www.xtec.cat/~voliu/Trigonometria_intro/

http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso4/nombres4_SCORM12.zip
http://www.xtec.cat/~voliu/Trigonometria_intro/

