
                                                                

   

 
 
 
Objectius: 
 

• Treballar el Teorema de Tales, la proporció, la semblança i les seves 
aplicacions a 2n d’ESO, amb especial atenció a la visualització, el 
raonament geomètric i l’escriptura de les relacions, tan en llenguatge 
algebraic com també en llenguatge natural. 

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

 
Continguts: 
 
Treball del Teorema de Tales, la proporcionalitat, la semblança i els teoremes 
del catet i de l’altura, a partir d’activitats basades en aplicacions GeoGebra 
interactives. 
 
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 amb aplicacions interactives creades amb GeoGebra, 
fins arribar a l’expressió algebraica escrita. Es resolen problemes típics de 
càlculs indirectes i es proposa una activitat de mesura indirecta d’una altura 
real. 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 

La proporcionalitat 
geomètrica 

Semblança 

Triangles rectangles 
(primera part, fins 
teorema de Pitàgores) 
 

Treball per parelles amb 
aplicacions GeoGebra. 
Cal escriure a la llibreta, 
amb paper i llapis, però 
es pot passar la feina a 
net en documents 
digitals i comprovar les 
respostes en el paquet 
d’actrivitats en format 
web, que també es troba 
en format SCORM per 
poder importar la 
seqüència didàctica dins 
un curs Moodle. 

 
Càlcul indirecte de 
longituds aplicant la 
proporcionalitat 
geomètria, la 
semblança i el teorema 
de Tales. 
Petit treball guiat sobre 
el Tales de Milet. 

 
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/tales-
SCORM12.zip" } 

 

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

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


