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Títol:  La constel·lació d’Orió  

 
 

 
 
Objectius  
 
Identificar punts del pla a partir de les seves coordenades cartesianes. Entendre el significat 
dels vectors (i les seves components) com a desplaçaments entre dos punts del pla. Calcular el 
mòdul d’un vector en 2D emprant el teorema de Pitàgores. 
 
Descripció de la proposta  
 
El material és un guió de quatre pàgines que inclou una quadrícula en la qual l’alumnat 
dibuixarà la constel·lació d’Orió a partir de les coordenades de cada estrella. Després hi ha una 
sèrie d’activitats, molt pautades i que es fan sobre la mateixa fotocòpia, sobre quins vectors 
connecten determinades parelles d’estrelles i a quina distància es troben entre sí. 
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Aspectes didàctics i metodològics  
 
L’alumnat sol fer aquesta activitat de manera autònoma a partir de les instruccions del guió. 
Potser caldrà comentar la notació per al segment rectilini que uneix dos punts (final d’apartat A) 
i per al vector que els connecta (apartat B). Convé recomanar, en l’apartat A, que indiquin al 
costat de cada punt al diagrama la lletra majúscula que identifica l’estrella. I els majors dubtes 
es presentaran en l’apartat C i com relacionar teorema de Pitàgores amb mòdul i components. 
 
Recursos emprats  
 
Cada alumne/a necessitarà una còpia impresa del guió, és a dir, el document adjunt 
constel_lacio_d_Orio_GUIO.pdf. També serà molt convenient que tinguin un regle. 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 

· Continguts: coordenades cartesianes al pla; vectors en dues dimensions; 
teorema de Pitàgores per al mòdul d’un vector. 

 

· Processos: mecanització; particularització; connexió (intra i extra-matemàtica). 
 

· Competències Bàsiques de l’Àmbit Matemàtic: C7, C8, C9. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment  
 
Funciona bastant bé a 2n, 3r i 4t de l’ESO. A 4t funciona com a activitat bàsica general per a 
practicar coordenades i vectors, però també com a material adaptat per a l’alumnat amb més 
dificultats (i presenta l’avantatge de permetre que aquest tipus d’alumnat el vagi treballant a 
classe amb bastanta autonomia). En 2n, si la relació del teorema de Pitàgores amb la llargada 
dels vectors no és clara per a la majoria, l’apartat C pot ser considerat optatiu o “d’ampliació”. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 
 
L’activitat té continguts de l’àrea de les ciències (els estels i les constel·lacions) i de cultura 
clàssica (mitologia grega).  
 
Documents adjunts 
 

MA_Constel_lacio_d_Orio_GUIO.pdf: Guió preparat per a portar el recurs a classe. 
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