
 

 

EL TEOREMA DE PITÀGORES A LA XINA ANTIGA 

El capítol 9 (Gou gu) dels Nou Capítols sobre els procediments 
matemàtics (s. I) 
 
En aquest element es presenta l’anàlisi del capítol 9 dels Nou capítols sobre els 

procediments matemàtics text de referència per a les matemàtiques xineses, com ho 

han estat els Elements d’Euclides per a les matemàtiques Europees. S’ha triat aquest 

capítol, dedicat a la resolució de problemes amb triangles rectangles perquè les 

situacions plantejades es resolen a través del Teorema de Pitàgores, en el text que es 

presenta el teorema s’anomena Gou gu1 o per proporcionalitat geomètrica (semblança 

entre triangles), dos procediments l’abast de l’alumnat de l’ESO i recollits en el 

currículum oficial2. També cal dir que el Teorema de Pitàgores és un dels exemples de 

contextos històrics que s’inclouen en el nou currículum.3 S’ha inclòs en un annex els 

enunciats de tots els problemes del capítol 9, així com alguns dels dibuixos que 

acompanyen l’edició del text estudiat4.  

 
L’element forma part d’una investigació més ampliada realitzada amb una llicència 

d’estudis del Departament d’Educació durant el curs 2008-095.  

 
Els problemes del capítol 9 es van treballar durant tres setmanes en un grup de 3r 

d’ESO de l’IES Badalona VII, durant el curs 2007-08. En aquella ocasió els 

procediments que es promovien entre l’alumnat numèrics i algebraics perquè 

connectaven amb els coneixements previs que havien adquirit en finalitzar el 2n 

d’ESO. Ara es proposa aquest element per a 2n curs de l’ESO perquè que el tipus de 

raonament que utilitza és adequat per aquest nivell i també perquè és el nivell on el 

situa el currículum oficial.  

 

                                            
1 Gou és el nom que s’assigna al catet més curt que sempre actua com a base del triangle rectangle i gu 
el més llarg que actua d’altura. 
2 2n d’ESO: Utilització de raons i proporcions per a representar relacions entre quantitats; creació i ús 
d’arguments respecte la congruència, la semblança i la relació pitagòrica en diferents contextos; aplicació 
dels teoremes de Tales i Pitàgores en la resolució de problemes (Decret 143/2007 DOGC núm. 4915) 
3 2n d’ESO, exemples de contextos històrics: Origen i utilització de les fraccions a l’antiguitat; les 
proporcions i la seva utilització; el Teorema de Pitàgores; mesures del meridià terrestre: d’Eratòstenes al 
naixement del metre; jocs d’atzar en diferents cultures. (Decret 143/2007 DOGC núm. 4915). Vegeu un 
altre annex d’aquest treball dedicat al Teorema de Pitàgores a la Grècia clàssica. 
4 Vegeu Chemla, 2005. 
5 El títol complet de la llicència: La història de les matemàtiques dins dels currículums de secundària: La 
introducció de contextos històrics a l’aula, un recurs per a millorar la competència matemàtica 



 

 

L’element presentat (doc: teorema_pitagores_xina) conté: 
 
a) Els antics textos matemàtics xinesos                     

b) Els Nou capítols sobre els procediments matemàtics (Jiuzhang suanshu)  

c) El capítol 9:  Base (gou) i altura (gu)                    

d) Algunes idees per a treballar a l’aula       

e) Conclusions           

f) Referències          

g) Annexos:  

- Tots els problemes del capítol 9      

- Classificació dels problemes del capítol 9     

- Prova del triangle rectangle   

 

L’estudi del capítol 9 dels Nou capítols sobre els procediments matemàtics,  així com 

el disseny de l’activitat per a l’aula i els fulls de material per a l’alumnat pertanyen al 

fons del grup d’història d’ABEAM6 i formen part del projecte “El naixement i 

desenvolupament de la trigonometria en les diferents civilitzacions” que investiga els 

orígens de la trigonometria. Aquest estudi, va ser presentat pel grup a les IV Jornades 

sobre la Història de la Ciència en l’Ensenyament (Barcelona, 2007)7, organitzades per 

la SCHCT8. Podeu consultar el power en forma d’arxiu associat (doc: 

mat_xinesa_nou_capitols). Un any després, es va ampliar amb la incorporació 

d’arguments geomètrics i es va presentar a la XI Jornada d’ABEAM9 (Barcelona, 2008) 

i a les  V Jornades sobre la Història de la Ciència en l’Ensenyament, en el marc de la X 

Trobada d’Història de la Ciència i de la Tècnica (Lleida 2008)10. Podeu consultar el 

power en forma d’arxiu associat (doc: auxiliars_visuals_lleida). 

 

Durant el curs 2009-10 s’han desenvolupat els arguments visuals per a treballar 

connexions entre àlgebra i geometria amb alumnes de 3r d’ESO. Podeu consultar 

l’arxiu associat (doc: act_visuals_cap9). Finalment s’inclou un arxiu associat que és 

una plantilla per editar punts de llibre amb l’anvers revers amb les demostracions 

del teorema segons els comentaris de Liu Hui que s’ha utilitzat també com imatge 

associada a l’element. Arxiu doc: punt_llibre_xinesos.     
 

                                            
6 Associació de Barcelona per l’estudi i aprenentatge de les matemàtiques. 
7 Vegeu les Referències en aquest mateix element. 
8 SCHCT: Societat Catalana d’Història de la Ciència i la Tècnica. 
9 Vegeu presentació a la web d’ABEAM: http://phobos.xtec.cat/fmoren25/moodle/, dins Materials XI 
Jornada d’ABEAM. 
10 Vegeu les Referències en aquest mateix element 

http://phobos.xtec.cat/fmoren25/moodle/�
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