
                                                                

   

 
 
 
Objectius: 
 

• Treballar el Teorema de Pitagores i les seves aplicacions a 2n d’ESO, 
amb especial atenció a la visualització, el raonament geomètric i 
l’escriptura de les relacions en llenguatge algebraic. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment: 
 
Alumnat de segon curs d’ESO.  

 
Continguts: 
 
Treball del Teorema de Pitàgores a partir d’activitats basades en una 
col·lecció d’elements de l’ARC,  algunes amb aplicacions GeoGebra 
interactives i altres amb materials manipulables i reculls de problemes 
històrics. 
Alguns llistats de problemes, com el del teorema de Pitàgores a la Xina 
antiga, són apropiatat per atendre la diversitat, i no cal que tot l’alumnat els 
acabi tots. La demostració d’Euclides del Teorema de Pitàgores pot servir 
també per atendre la diversitat per dalt. 

 
Competències i processos: 
 
Es treballa significativament la competència lingüística, la competència 
digital i la competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. Es 
treballen tots els processos de l’àrea de matemàtiques i en especial els de 
raonament i prova. 
 
Aspectes didàctics i metodològics: 
 
El teorema s’introdueix manipulant físicament cordes i puzzles, per passar a 
visualitzar-lo amb aplicacions interactives creades amb GeoGebra, fins arribar 
a l’expressió algebraica escrita. Es proposa també una llista de problemes 
xinesos extrets Capitol 9 (Gou Gu) dels Nou capítols sobre els procediments 
matemàtics, del SI dC.  S’utilitza la calculadora per fer les arrels quadrades 



                                                                

   

no exactes. Es parla d’aproximacións decimals. Pot ser una bona introducció a 
l’arrel quadrada, si no l’han treballat abans. 
Temporització: aproximadament 8 hores de classe. 
 
 
Elements que formen part de l’itinerari 

 
 

Títol de l’element Activitat per a l’alumnat Paquet d’activitats 

Raonament visual del 
Teorema de Pitàgores  
(1h) 
Triangles rectangles 
(part del Teorema de 
Pitàgores - 1h) 
El Teorema de Pitàgores 
a la Xina antiga (4h) 

El Teorema de Pitàgores 
a la Grècia clàssica (2h) 

Treball per parelles amb 
material manipulatiu 
(cordes i puzzles) i amb 
aplicacions GeoGebra. 
Cal fer els problemes 
amb paper i llapis, però 
es poden passar a net en 
documents digitals i 
comprovar les respostes 
en el paquet d’actrivitats 
en format web o 
important la versió 
SCORM en un Moodle. 

 
Puzzles pitagòrics 
retallables en ppdf. 
Puzzles pitagòrics 
interactius. 
Càlcul indirecte de 
longituds. 
Llista de problemes del 
Gou Gu. 

 
Aquest itinerari o petita seqüència didàctica està empaquetada en SCORM i es 
pot importar en un curs Moodle propi. Trobareu l’arxiu SCORM en aquesta 
adreça: { HYPERLINK "http://www.xtec.cat/~voliu/SCORM/eso2/pitagores-
SCORM12.zip" } 

 

També podeu examinar el paquet en format web a l’adreça: 

{ HYPERLINK "http://www.xtec.cat/~voliu/pitagores" } 

 


