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Proporcionalitat i Accessibilitat 
 
Aquest material forma part d'un projecte de recerca educativa que l'autor ha desenvolupat 
gràcies a una llicència retribuïda corresponent al curs 2010-2011 en l’especialitat de 
Matemàtiques concedida pel Departament d'Educació i Universitats de la Generalitat de 
Catalunya. Resolució EDU/2760/2010, de 6 d’agost, (DOGC 5702 – 27.8.2010). 
 
Objectius 
 
El conjunt de les activitats tenen per objectius treballar la proporcionalitat numèrica i 
geomètrica (Tales i semblança) així com la seva representació gràfica en relació amb 
l’accessibilitat, un tema social que incideix decisivament en la qualitat de vida de totes les 
persones i que pren especial rellevància en les persones amb mobilitat reduïda. 
 
Descripció de les activitats 
 
Les activitats enfoquen d’una manera pràctica, visual i intuïtiva els càlculs associats a 
magnituds directament o inversament proporcionals, els percentatges, l’aplicació de Tales, 
la semblança de figures, el Teorema de Pitàgores i la representació gràfica de funcions 
lineals, que dóna a l’alumnat l’oportunitat de construir els coneixements de forma atractiva 
i eficient. L’ús d’aplicacions en GeoGebra (és un software lliure i interactiu que combina 
geometria dinàmica, àlgebra i càlcul) reforça aquest tipus d’aprenentatge en què 
l’experimentació per mitjà de simulacions permet arribar a conclusions i obtenir resultats 
de forma motivadora. 
 
També es proposen treballs individuals i en grup que exploren les relacions entre els 
conceptes matemàtics citats i les condicions d’accessibilitat en l’entorn de l’alumnat, a 
més de promoure una manera de fer matemàtiques en què la verbalització i discussió de 
continguts transversals ajuden a l’adquisició d’un aprenentatge integral i significatiu.    
 
Recursos emprats i suggeriments 
 
- Document d’activitats per a l’alumnat amb propostes de treballs.  
- Aplicacions en GeoGebra. 
- Document del Codi d’Accessibilitat de Catalunya. 
- Document Tècnic d’Accessibilitat a Espanya.  
 
L’alumnat ha de tenir instal·lat a l’ordinador el Java i el GeoGebra.  
 
Per tal de facilitar el treball de les activitats pot ser útil desar els fitxers d’aquest element 
en una aula virtual, com per exemple el Moodle. També pot ser interessant l’ús del canó 
de vídeo per introduir el maneig dels “applets” en GeoGebra. 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
Pel que fa a les activitats és aconsellable fer-les en grups de dues o tres persones per tal 
que trobin les estratègies adequades i intercanviïn punts de vista. És important trobar 
espais per a la discussió i correcció de les activitats entre l’alumnat, potenciant la 
comunicació oral i escrita de les diferents propostes de resolució, les dificultats en què es

http://www.geogebra.org/
http://www.geogebra.org/
http://www.java.com/es/download/
http://www.geogebra.org/
http://www.moodle.org/


ARC                                             

 2 

 
troben, la coherència dels resultats, etc. Es poden realitzar amb aproximadament 10 
sessions. 
 
L’avaluació hauria de tenir en compte el desenvolupament dels processos cognitius 
descrits, al marge de proves orals o escrites.  
 
Les propostes de treball, tot i que es poden fer individualment, són idònies per ser 
treballades en petits grups heterogenis per tal d’afavorir la participació i la reflexió entre 
l’alumnat, així com l’escola inclusiva. Un cop desenvolupats, els treballs es poden exposar 
i discutir en el marc de tota la classe. És convenient marcar un termini per a la finalització 
del treball que respecti els diferents ritmes de cada alumne/a. 
L’avaluació hauria de tenir en compte el procés d’elaboració del treball, el treball en si 
mateix i l’exposició a classe, si és el cas. 
 
Continguts, competències i processos destacats 
 
Una vegada s’ha accedit a l’element de l’aplicació ARC, en l’apartat Etiquetes Curriculars 
s’especifiquen, amb el màxim detall, els blocs de continguts que es treballen 
fonamentalment (inclosos els processos), tal i com apareixen al currículum de 2007 
(Decret 143/2007 DOGC núm. 4915). En aquest sentit, cal tenir en compte que alguns 
ítems citats en cada bloc es treballen parcialment, però sempre de forma significativa. 
 
Sintèticament:  
 
Es treballen els blocs NUMERACIÓ I CÀLCUL (proporcionalitat, percentatges, semblança 
i estimació), CANVI I RELACIONS (expressions algebraiques, equacions de primer grau, 
taules, funcions lineals, gràfiques i ordinador), ESPAI I FORMA (semblança, Tales, 
Pitàgores, ús de croquis i programes informàtics) i MESURA (inherent als altres blocs). 
 
Per la naturalesa dels continguts d’aquest element i la manera com estan estructurats, a 
més de la Competència matemàtica també es treballen de forma destacada totes les 
altres competències bàsiques, així com tots els processos. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Les activitats s’adrecen essencialment a 2n d’ESO, però són susceptibles de ser 
treballades en altres nivells. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn ... 
 
A més de Matemàtiques, també es treballen específicament les matèries: Educació per al 
desenvolupament personal i la ciutadania, i Tecnologia. S’estableixen relacions directes 
amb l’entorn urbà i les seves condicions d’accessibilitat. 
 
Fitxers adjunts 
 
- Document d’activitats per a l’alumnat amb propostes de treballs (Word).  
- Aplicacions en GeoGebra (html comprimits en zip). 
- Document del Codi d’Accessibilitat de Catalunya (PDF). 
- Document Tècnic d’Accessibilitat a Espanya (PDF).  

http://www.geogebra.org/

