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1. Projecte del treball de recerca: 
 

“LES JOIES DE LA TRIGONOMETRIA” 
 
 

En aquest treball presento un estudi complert de la trigonometria 
plana, introduint primer els conceptes bàsics, desenvolupant després les 
propietats més importants que se’n dedueixen i les seves aplicacions a la 
resolució de problemes que m’han semblat útils i interessants. 

En la recerca he descobert formes innovadores de presentar el temes 
de forma progressiva amb la creació d’enunciats inèdits i d’aplicació a la vida 
pràctica, com els relacionats amb el segment auri que considero autèntiques 
joies de la trigonometria.  

Per això el títol d’aquest treball ha quedat molt clar: “Les joies de la 
trigonometria ”. 

Content amb els resultats que han sorgit del meu estudi, he sentit la 
necessitat de comunicar-los als meus companys i a altres persones sensibles a 
la bellesa de la matemàtica.  

He escollit per presentar el meu treball el programa “JClic”. Aquest 
mitjà permet desenvolupar les meves troballes en unes activitats sobre un 
fons d’imatges molt alegres i d’uns gràfics molt entenedors. 

En el programa JClic he creat diferents mòduls que permeten anar 
directament a la part de la trigonometria que més ens interessa. 

Algunes definicions i propietats es descobreixen després de resoldre 
un trencaclosques, una sopa de lletres ens diu el nom del creador de la paraula 
Trigonometria i a més podem trobar-hi uns mots encreuats només amb 
paraules de sentit matemàtic. 

Això m’ha obligat a reflexionar sobre la manera més senzilla, 
entenedora i alhora coherent de presentar cada activitat. 

Una pinzellada al llarg de la història m’ha permès descobrir fets 
curiosos. Per exemple: l’anomenada Fórmula d’Herón, que permet calcular 
l’àrea d’un triangle coneguts els tres costats, era utilitzada per Arquímides 
tres segle abans. 

Aquesta fórmula es demostra en alguns textos a partir de les 
Fórmules de Briggs. Però seguint la línia de la geometria mètrica de Puig 
Adam, he trobat una manera de deduir-la molt més enriquidora i d’acord amb 
l’època en que es va crear. He procurat fer-la entenedora amb l’ajut dels 
gràfics del JClic, unes propietats elementals de geometria i una mica d’enginy. 

És un goig fer aquest treball de recerca. M’agradaria que fos una 
invitació a aprofundir en una part important del món matemàtic com és la 
trigonometria, coneixent-la cada cop millor i passant-ho bé. 
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2. Organització del treball 
 
He desenvolupat La part més important d’aquest treball en un conjunt 

d’activitats del programa JClic, les quals es troben en el CD que presento en la 
última pàgina d’aquest escrit. 

El meu projecte JClic es compon de cinc mòduls diferenciats però 
relacionats entre ells. Començant per la definició clàssica d’angle que amplio a 
les definicions d’angle orientat i de vàries voltes, introdueixo la definició de 
les raons trigonomètriques i les seves propietats que aplico després a casos 
particulars de problemes o demostracions de formules importants de la 
geometria i de la trigonometria. 

He vist necessari introduir el concepte d’angle que utilitzaré en aquest 
treball. És fonamental i no es tracta en molts llibres de text. 

 
El primer mòdul, “Raons trigonomètriques de qualsevol angle”,  ens 

inicia al món de la trigonometria a partir d’una noció d’angle ben precisa i de 
les definicions de les sis raons trigonomètriques.  

A partir de la definició d’angle he definit angles importants com: angle 
convex, angle còncau, angle pla, angle recte, angle complet i angle nul, que 
permeten definir unitats importants de mesura d’angles com el grau 
sexagesimal.  

La definició de “punt trigonomètric” com a intersecció de la semirecta 
extrem de cada angle amb la circumferència trigonomètrica m’ha permès 
alleugerir l’expressió de moltes propietats. Per exemple, “tots els angles que 
tenen el mateix punt trigonomètric tenen les mateixes raons 
trigonomètriques”. 

He raonat la independència del radi escollit de la circumferència 
trigonomètrica i ho he aplicat a la circumferència de radi 1 per donar una 
bonica interpretació geomètrica de les raons trigonomètriques la qual fa 
endevinar quin és l’origen del nom de cadascuna.  

L’estudi d’unes identitats importants permet calcular a partir d’una 
d’elles les altres cinc raons trigonomètriques. 

Aquest mòdul és imprescindible per les persones que per primer cop 
s’inicien en la trigonometria.  

L’he dividit en dues parts, en la primera de les quals desenvolupo les 
idees bàsiques i en la segona part en faig diferents aplicacions. 

 
En el segon mòdul, “Resolució de triangles rectangles”, inicio la part 

pràctica de la trigonometria resolent problemes de triangles rectangles a 
partir de formules senzilles i fàcils de deduir: Teorema de Pitàgores, 
Teorema de l’altura i Teorema del Catet. Al final del mòdul he proposat i 
resolt alguns problemes, alguns d’ells de selectivitat. 
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En el tercer mòdul, “Fórmules importants”, presento poc a poc 
fórmules una mica més complexes, útils per agilitzar càlculs i per resoldre 
problemes més difícils. En aquest mòdul trobem fórmules per calcular les 
raons trigonomètriques de l’angle suma, de l’angle diferència, de l’angle doble i 
de l’angle meitat que culmina amb la presentació, demostració i aplicació de la 
“Fórmula d’Herón”.  

 
En el quart mòdul, “Resolució de triangles no rectangles”, continuo 

amb objectius similars als del segon mòdul els quals amplio a triangles no 
rectangles. Són propietats obligades: el Teorema del Sinus amb la seva relació 
amb el radi de la circumferència circumscrita i també el Teorema del Cosinus. 
Al final del mòdul trobem alguns problemes, alguns dels quals s’han proposat a 
selectivitat. 

He utilitzat el teorema del sinus per demostrar la igualtat entre la raó 
doble de quatre raigs i la raó doble dels quatre punts que s’obtenen tallant-los 
per una recta. He vist que la raó doble és un invariant en les projeccions i les 
seccions. Amb la demostració d’aquesta última propietat entrem en la 
geometria projectiva i tanquem aquest mòdul. 

 
En el cinquè i últim mòdul, “El número auri. Aplicacions a la 

trigonometria”, introdueixo el número auri φ del qual hi ha moltes aplicacions 
en monuments molt antic com les piràmides de Gizeh, el Parthenon... Però això 
no és només un cànon de bellesa d’antigues civilitzacions sinó que ha estat 
l’eina bàsica de treball del gran arquitecte Le Corbusier, entre altres, i 
actualment s’utilitza molt en el disseny i creació nous d’objectes. 

El seu coneixement, gràcies a la igualtat cos 72º= φ/2, em permet 
trobar les raons trigonomètriques exactes de 72º, així com les d’altres angles 
relacionats amb ell, aplicant propietats de mòduls anteriors. 

Acabo el mòdul amb la resolució del problema “El joier de Vallrumí” que 
considero com una de les joies d’aquest treball, en el qual entren en joc molts 
dels coneixements exposats anteriorment. 

 
Aquests mòduls s’inicien amb un índex on es pot escollir quin dels cinc 

es vol estudiar. En acabar cada mòdul, el programa t’envia a una làmina final 
amb un botó per poder tornar a l’índex i iniciar un altre mòdul. 

A continuació descriuré una a una cadascuna de les làmines que 
componen cada mòdul la qual completarà aquesta explicació. 

Completo l’explicació de cadascuna de les activitats amb la presentació 
d’un annex amb les imatges de cadascuna d’elles que coincideixen amb les que 
trobem en seguir les activitats del projecte JClic “Les Joies de la 
Trigonometria” que considero la part més important del meu treball en el qual 
podreu veure la riquesa dels aspectes matemàtics que us presento. 
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3. Objectius, continguts i aplicacions dels temes 
desenvolupats en cada branca del treball. Descripció de les 
activitats. 
 

A1: Portada del treball de recerca 
*Activitat d’informació. 
*Contingut: Títol del treball de recerca. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {A1.gif}. 
 

A2: Índex dels quatre mòduls 
*Activitat d’informació. 
*Contingut: Sis botons amb enllaços als diferents mòduls. 
*Objectiu: Dividir el projecte per que no quedés excessivament llarg. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {A2.gif}. 
 
 

Mòdul 1  
1.1-“Raons trigonomètriques de qualsevol angle”  

(Introducció) 
Compost per 20 activitats: 

 
M1-A01: Inici del treball 

*Activitat de text: Ordenar paraules 
*Contingut: Introducció al projecte. 
*Objectiu: Anticipar el contingut que a continuació es desenvoluparà. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A01.gif}. 
 

M1-A02: Definicions inicials 
Quan un professor ens demana la definició d’angle pla acostumem a respondre 
“és un angle de 180º”. Si ens pregunta què és un grau li solem dir “és l’angle 
que s’obté dividint l’angle pla en 180 angles iguals”. No podem crear una 
definició utilitzant conceptes que encara no coneixem. Com es pot introduir 
l’angle pla a partir de la definició d’angle (anterior a la definició de grau) 
n’haurem donat el concepte de forma correcte. Amb aquesta idea, he 
introduït els altres angles definits en aquest apartat. 
*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Definicions geomètriques d’angle convex, angle còncau, angle nul, 
angle pla i angle complet, amb les seves respectives representacions 
gràfiques. 
*Objectiu: Recordar les definicions dels angles i identificar-les amb les seves 
representacions. 
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*Arxius d’imatge a la graella B: {M1-A02-1.gif}, {M1-2-2.gif},  
{M1-A02-3.gif}, {M1-A02-4.gif}, {M1-A02-5.gif} i {M1-A02-6.gif}. 
 

M1-A03: Principals unitat angulars 
El grau sexagesimal i el radiant són les unitats més emprades en l’art i les 
ciències. He explicat l’origen històric del grau sexagesimal. El nombre 360  
recorda el nombre dels dies de l’any, 365. No cal dir que en un cert període de 
la història es suposava que l’any tenia 360 dies. 
Com el nombre de graus d’un angle complert és molt gran, no és útil prendre’l 
com unitat en els gràfics de les funcions circulars. És millor utilitzar com 
unitat el radiant. L’angle complert només en té 2п. És l’adequat per fer la 
representació gràfica de les funcions trigonomètriques. 
*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Definicions de grau sexagesimal i de radiant. 
*Objectiu: Acostumar a l’alumnat al canvi d’unitats, encara que la majoria del 
treball de recerca està fet únicament en graus ja que és una unitat més 
familiar per als estudiants de batxillerat. 
*Contingut matemàtic: La conversió entre el grau sexagesimal i el radiant:  
1º = (π/180) radiants; 1radiant = (180/ π)º. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A03.gif}. 
 

M1-A04: Generalitzacions del concepte d’angle 
He establert el pont que condueix des del concepte d’angle utilitzat a 
geometria clàssica fins l’angle de vàries voltes que utilitza la trigonometria. 
* Activitat de text: Ordenar paraules 
*Contingut: Definicions d’angle com a conjunt de raigs i definició d’angle 
orientat i sentit dinàmic d’angle. 
*Objectiu: Definir el concepte d’angle que emprarem a partir d’ara. 
*Arxiu d’imatge al text: {M1-A04.gif}. 
 

M1-A05: Definició general de les raons trigonomètriques 
La creació de la paraula “punt trigonomètric” simplifica, com ja he dit abans, 
la definició de les raons trigonomètriques. La independència del radi escollit 
que utilitzo en la definició fa possible en cada cas utilitzar el més convenient. 
En particular, escollir r=1 permet donar una interpretació geomètrica de les 
raons trigonomètriques la qual justifica el nom que tenen. 
*Activitat de text: Omplir forats. 
*Contingut: Definició general de les raons trigonomètriques d’un angle 
qualsevol. 
*Objectiu: Aprendre les definicions de les raons trigonomètriques de 
qualsevol angle. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A05.gif}. 
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*Arxius d’imatge al text: {M1-A05-1.gif} i {M1-A05-2.gif}. 
 

M1-A06: Història, Egipte 
És una pinzellada històrica que ens descobreix l’antiguitat de l’origen de la 
trigonometria. 
*Activitat de text: Ordenar paràgrafs. 
*Contingut: Recull històric d’Egipte (2000 a.C.) a on es fa referència al que 
podríem considerar l’actual cotangent d’un angle. 
*Objectiu: Saber una mica més sobre l’evolució històrica de la trigonometria. 
*Contingut matemàtic: El text sobre Egipte ens mostra com calculaven la 
pendent de les piràmides perquè fos igual a les quatre cares. Això es pot 
relacionar amb l’actual definició de cotangent d’un angle mitjançant aquesta 

conversió: 1 1 1 1cotg
7 ' 7 7 7 7

x xSeqt m
y y tg m seqt

α
α

= = = = = ⇒ =   

El seqt és el que anomenaven “pendent” a Egipte. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A06.gif}. 
*Arxiu d’imatge al missatge: {M1-A06-1.gif}. 
 

M1-A07: Raons d’angles múltiples de l’angle recte (1R) 
En les activitats que venen a continuació veiem que per conèixer les raons 
trigonomètriques de qualsevol angle només cal conèixer les dels angles la 
semirecta extrem dels quals es troba en la primera meitat del primer 
quadrant. 
*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Recordatori de les raons trigonomètriques de qualsevol angle i 
dibuix dels angles múltiples de l’angle recte (1R). 
*Objectiu: Aprendre a determinar les raons trigonomètriques a partir de les 
coordenades del punt trigonomètric. 
*Contingut matemàtic: A partir de les definicions, prèviament explicades, 
trobar les raons trigonomètriques només amb les coordenades del seu punt 
trigonomètric. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A07.gif}. 
 
M1-A08: Relació entre les raons trigonomètriques d’angles complementaris 
*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Reducció al primer quadrant, definició  d’angles complementaris i 
la relació que hi ha entre les seves raons trigonomètriques. 
*Objectiu: Veure que gràcies a una simetria axial respecte la bisectriu del 
primer i tercer quadrant trobem les raons trigonomètriques de l’angle 
complementari.  
*Contingut matemàtic: La relació entre les raons trigonomètriques d’angles 
complementaris és: 
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sin β = cos (1R -β) ; cos β = sin (1R -β) ; tg β = cotg (1R -β) 
cosec β = sec (1R -β) ; sec β = cosec (1R -β) ; cotg β = tg (1R -β) 
Si l’angle pertany al primer quadrant el seu complementari pertany al primer 
quadrant. Si l’angle pertany al segon quadrant el seu complementari pertany al 
quart quadrant. Si l’angle pertany al tercer quadrant el seu complementari 
pertany al tercer quadrant. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A08.gif}. 
 
M1-A09: Relació entre les raons trigonomètriques d’angles suplementaris 

*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Reducció al primer quadrant, es dóna definició  d’angles 
suplementaris i la relació que hi ha entre les seves raons trigonomètriques. 
*Objectiu: Veure que gràcies a una simetria axial respecte a l’eix d’ordenades 
trobem les raons trigonomètriques de l’angle suplementari. 
*Contingut matemàtic: La relació entre les raons trigonomètriques d’angles 
suplementaris és: 
sin β = sin (1P -β) ; cos β = -cos (1P -β) ; tg β = -tg (1P -β) 
cosec β = cosec (1P -β) ; sec β = -sec (1P -β) ; cotg β = -cotg (1P -β) 
Si l’angle pertany al primer quadrant el seu suplementari pertany al segon 
quadrant. Si l’angle pertany al tercer quadrant el seu suplementari pertany al 
quart quadrant.  
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A09.gif}. 
 

M1-A10: Relació entre les raons trigonomètriques d’angles oposats 
*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Reducció al primer quadrant, es dóna definició  d’angles oposats i 
la relació que hi ha entre les seves raons trigonomètriques. 
*Objectiu: Veure que gràcies a una simetria axial respecte a l’eix d’abscisses 
trobem les raons trigonomètriques de l’angle oposat. 
*Contingut matemàtic: La relació entre les raons trigonomètriques d’angles 
suplementaris és: 
sin β = -sin (-β) ; cos β = cos (-β) ; tg β = -tg (-β) 
cosec β = -cosec (-β) ; sec β = sec (-β) ; cotg β = -cotg (-β) 
Si l’angle pertany al primer quadrant el seu oposat pertany al quart quadrant. 
Si l’angle pertany al segon quadrant el seu oposat pertany al tercer quadrant.  
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A10.gif}. 
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M1-A11: Relació entre les raons trigonomètriques d’angles  
la diferència dels quals és un angle pla 

*Activitat d’identificació. 
*Contingut: Reducció al primer quadrant, es dóna definició dels angles la 
diferència dels quals és un angle pla i la relació que hi ha entre les seves raons 
trigonomètriques. 
*Objectiu: Veure que gràcies a una simetria respecte a l’origen de 
coordenades trobem les raons trigonomètriques de l’angle la diferència dels 
quals és un angle pla. 
*Contingut matemàtic: La relació entre les raons trigonomètriques d’angles la 
diferència dels quals és un angle pla és: 
sin β = -sin (1P+β) ; cos β = -cos (1P+β) ; tg β = tg (1P+β) 
cosec β = -cosec (1P+β) ; sec β = -sec (1P+β) ; cotg β = cotg (1P+β) 
Si l’angle pertany al primer quadrant l’angle que es diferència amb ell en un 
angle pla es troba al tercer quadrant. Si l’angle pertany al segon quadrant 
l’angle que es diferència amb ell en un angle pla es troba al quart quadrant.  
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A10.gif}. 
 

M1-A12: Relació entre les raons trigonomètriques d’angles  
la diferencia dels quals és un angle recte 

*Activitat d’identificació. 
*Contingut: Reducció al primer quadrant, es dóna definició dels angles la 
diferència dels quals és un angle recte i la relació que hi ha entre les seves 
raons trigonomètriques. 
*Objectiu: Veure que gràcies al producte de la simetria respecte a la 
bisectriu del primer i tercer quadrant i la simetria respecte l’eix d’ordenades 
trobem les raons trigonomètriques de l’angle la diferencia dels quals és un 
angle recte. 
*Contingut matemàtic: La relació entre les raons trigonomètriques d’angles la 
diferència dels quals és un angle pla és: 
sin β = -cos (1R+β) ; cos β = sin (1R+β) ; tg β = -cotg (1R+β) 
cosec β = -sec (1R+β) ; sec β = cosec (1R+β) ; cotg β = -tg (1R+β) 
Si l’angle pertany al primer quadrant l’angle que es diferència amb ell en un 
angle pla es troba al tercer quadrant. Si l’angle pertany al segon quadrant 
l’angle que es diferencia amb ell en un angle pla es troba al quart quadrant.  
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A10.gif}. 
 

M1-A13: Interpretació geomètrica de les raons trigonomètriques 
Si dibuixem la circumferència trigonomètrica de radi 1, la semirecta extrem 
de l’angle i tracem l’ordenada del punt P, la recta tangent en el punt 
trigonomètric de l’angle 0, i la recta tangent en el punt trigonomètric de 
l’angle recte, es formen tres triangles semblants amb un costat cadascun igual 
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al radi, per tant igual a 1. Cada una de les sis raons trigonomètriques és 
representa per un del sis costats diferents al radi. El seu signe ve determinat 
per: 
a- En el sinus i el cosinus coincideix amb el signe de la coordenada del punt 
trigonomètric corresponent. 
b- En la cosecant i la secant és positiu si els segments que la representen es 
troben sobre la semirecta extrem de l’angle, i negatiu en cas contrari. 
c- En la tangent i la cotangent el signe és el mateix que el de la seva projecció 
sobre l’eix paral·lel de coordenades.  
L’exemple escollit en aquesta activitat és el d’un angle el punt trigonomètric 
del qual es troba en el segon quadrant amb l’objectiu que hi hagi raons 
trigonomètriques positives i negatives. 
*Activitat d’informació. 
*Contingut: Explicació de la interpretació geomètrica de les raons 
trigonomètriques dels angles interiors dels quatre quadrants. 
*Objectiu: Cal saber aquesta interpretació geomètrica per entendre els 
problemes de trigonometria que ens trobarem més endavant. 
*Contingut matemàtic: D’un angle qualsevol es pot traçar tres triangles 
rectangles semblants, tots tres amb un costat igual a la unitat i cadascun dels 
altres sis costats són una raó trigonomètrica. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A13.gif}. 
 

M1-A14: Exercici sobre la interpretació geomètrica 
*Activitat de resposta escrita. 
*Contingut: Dibuix de la interpretació geomètrica de les raons als quatre 
quadrants. 
*Objectiu: Aplicar la explicació de la activitat anterior per determinar el 
signe de les raons dels angles que ens demanen. 
*Contingut matemàtic: Demostrar pràcticament que la interpretació 
geomètrica es pot generalitzar als quatre quadrants. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A14.gif}. 
 

M1-A15: Raons trigonomètriques dels angles  
de semirecta extrem en el primer quadrant 

He volgut relacionar la definició general de les raons trigonomètriques amb la 
que se sol donar quan es treballa només amb angles aguts i per tant angles 
d’un triangle rectangle diferents de l’angle recte. 
*Activitat d’informació. 
*Contingut: Raons trigonomètriques dels angles aguts del primer quadrant. 
*Objectiu: Estudiar la relació entre les raons trigonomètriques dels angles 
aguts i els costats del triangle rectangle que formen. 
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*Contingut matemàtic: Introduir, a partir de la definició general de les raons 
trigonomètriques, les raons trigonomètriques dels angles aguts d’un triangle 
rectangle: 

Mesura del catet oposatsin
Mesura de la hipotenusa
Mesura del catet contigucos
Mesura de la hipotenusa

Mesura del catet oposat
Mesura del catet contigu

tg

α

α

α

=

=

=

   

Mesura de la hipotenusacosec
Mesura del catet oposat

Mesura de la hipotenusasec
Mesura del catet contigu

Mesura de la contigucotg
Mesura del catet oposat

α

α

α

=

=

=

 

*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A15.gif}. 
 

M1-A16: Raons trigonomètriques dels angles aguts:  
30º = п/6 rad, 60º = п/3 rad i 45º = п/4 rad. 

*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Explicació de com es formen els angles de 30º = п/6 rad, 60º = 
п/3 rad i 45º = п/4 rad. 
*Objectiu: Aprendre les raons d’aquests angles concrets aplicant-hi les 
formules estudiades a l’activitat anterior. 
*Contingut matemàtic: A partir de les fórmules de la activitat anterior, 
resoldre de forma pràctica les raons de 30º, 60º i 45º. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A16.gif}. 
*Arxius d’imatge a la graella B: {Img1.gif}, {Img2.gif}, {Img3.gif}, {Img9.gif} i 
{Img10.gif}. 
 

M1-A17: Raons trigonomètriques dels angles 
de semirecta extrem en el segon quadrant 

Aquestes activitats que venen a continuació són aplicació de coneixements 
anteriors. 
*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Raons dels angles obtusos del segon quadrant i la relació amb les 
raons dels angles del primer quadrant. 
*Objectiu: Aprendre a reduir les raons dels angles al primer quadrant. 
*Contingut matemàtic: Aplicar la interpretació geomètrica als angles del 
segon quadrant per veure la relació amb les raons trigonomètriques dels 
angles del primer quadrant. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A17.gif}. 
 

M1-A18: Raons trigonomètriques dels angles 
de semirecta extrem en el tercer quadrant 

*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Raons dels angles del tercer quadrant i la relació amb les raons 
trigonomètriques dels angles del primer quadrant. 
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*Objectiu: Estudiar com podem reduir les raons dels angles al primer 
quadrant. 
*Contingut matemàtic: Aplicar la interpretació geomètrica als angles del 
tercer quadrant i així veure la relació amb les raons trigonomètriques dels 
angles del primer quadrant. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A18.gif}. 
 

M1-A19: Raons trigonomètriques dels angles  
de semirecta extrem en el quart quadrant 

*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Raons dels angles del quart quadrant i la relació amb les raons 
dels angles del primer quadrant. 
*Objectiu: Associar les raons dels angles del quart quadrant amb les dels 
angles del primer quadrant. 
*Contingut matemàtic: Aplicar la interpretació geomètrica als angles del quart 
quadrant per veure la relació amb les raons trigonomètriques dels angles del 
primer quadrant. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A19.gif}. 
 

M1-A20: Sopa de lletres històrica 
*Activitat de sopa de lletres. 
*Contingut: Una petita sopa de lletres on hi ha amagats els noms de quatre 
raons trigonomètriques. 
*Objectiu: Recordar les raons trigonomètriques i donar una pinzellada 
històrica que s’amaga sota la sopa de lletres. 
*Contingut matemàtic: A la sopa de lletres, una vegada resolta s’hi pot llegir: 
“Batholomaeus Pitiscus va anomenar per primera vegada trigonometria a 
aquesta part de la matemàtica en una exposició a finals del segle XVI”. 
 
 

 
 
 
 
 

●          ●          ●
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Mòdul 1  
1.2- “Raons trigonomètriques de qualsevol angle” 

(Continuació) 
Compost per 7 activitats: 

 
M1-A21: Identitats trigonomètriques 

Hi ha unes relacions entre les sis raons trigonomètriques que evidència la 
dependència d’una d’elles de les altres cinc. El coneixement de les identitats 
més importants permet resoldre problemes on la única dada és una de les sis 
raons sense necessitat de conèixer l’angle. 
*Activitat d’informació. 
*Contingut: Identitats que relacionen les sis raons trigonomètriques. 
*Objectiu: Demostració de la certesa d’aquestes identitats. 
*Contingut matemàtic:  

Les principals identitats són: 
2 2

2
2

Teorema fonamental de la trigonometria: sin cos 1
sinAltres identitats:  tg
cos

sin ·cosec 1
                           cos ·sec 1

tg ·cotg 1

1                           1 tg
cos

             

α α

αα
α

α α
α α

α α

α
α

+ =

=

=

=

=

+ =

2
2
1              1 cotg

sin
α

α
+ =

 

*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A21.gif}. 
 

M1-A22: Identitats trigonomètriques, exercici 1 
Les properes activitats demanen cinc de les raons trigonomètriques a partir 
d’una d’elles. Només en aquest primer exercici he utilitzat una raó 
trigonomètrica coneguda. 
*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Problema relacionat amb la activitat M1-A11. 
*Objectiu: Trobar totes les raons trigonomètriques d’un angle a partir del seu 
sinus. 
*Contingut matemàtic: Aplicació de les identitats trigonomètriques per trobar 
totes raons trigonomètriques partint d’una d’elles. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A22.gif}. 
*Arxius d’imatge a la graella B: {Img1.gif}, {Img2.gif}, {Img3.gif}, {Img4.gif}, 
{Img5.gif}, {Img6.gif}, {Img7.gif} i {Img8.gif}. 
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M1-A23: Identitats trigonomètriques, exercici 2 
*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Problema relacionat amb la activitat M1-A11. 
*Objectiu: Trobar totes les raons trigonomètriques d’un angle a partir de la 
seva tangent. 
*Contingut matemàtic: Aplicació de les identitats trigonomètriques per trobar 
totes raons trigonomètriques partint d’una d’elles. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A23.gif}. 
*Arxius d’imatge a la graella B: {M1-A23-1.gif}, {M1-A23-2.gif},  
{M1-A23-3.gif}, {M1-A23-4.gif} i {M1-A23-5.gif}. 
 

M1-A24: Identitats trigonomètriques, exercici 3 
*Activitat de resposta escrita. 
*Contingut: Problema relacionat amb la activitat M1-A11. 
*Objectiu: Trobar totes les raons trigonomètriques d’un angle a partir del seu 
cosinus. 
*Contingut matemàtic: Aplicació de les identitats trigonomètriques per trobar 
totes raons trigonomètriques partint d’una d’elles. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A24.gif}. 
*Arxius d’imatge a la graella A: {M1-A24-1.gif}, {M1-A24-2.gif},  
{M1-A24-3.gif} i {M1-A24-4.gif}. 

 
M1-A25: Identitats trigonomètriques, exercici 4 

*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Problema relacionat amb la activitat M1-A11. 
*Objectiu: Trobar totes les raons trigonomètriques d’un angle a partir de la 
seva cosecant.  
*Contingut matemàtic: Aplicació de les identitats trigonomètriques per trobar 
totes raons trigonomètriques partint d’una d’elles. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A25.gif}. 
*Arxius d’imatge a la graella A: {M1-A25-1.gif}, {M1-A25-2.gif},  
{M1-A25-3.gif}, {M1-A25-4.gif}, {M1-A25-5.gif}, {M1-A25-6.gif}, 
{M1-A25-7.gif}, {M1-A25-8.gif}, {M1-A25-9.gif} i {M1-A25-10.gif}. 
 

M1-A26: Identitats trigonomètriques, exercici 5 
*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Problema relacionat amb la activitat M1-A11. 
*Objectiu: Trobar totes les raons trigonomètriques d’un angle a partir de la 
seva cotangent. 
*Contingut matemàtic: Aplicació de les identitats trigonomètriques per trobar 
totes raons trigonomètriques partint d’una d’elles 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M1-A26.gif}. 
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*Arxius d’imatge a la graella B: {M1-A26-1.gif}, {M1-A26-2.gif},  
{M1-A26-3.gif}, {M1-A26-4.gif}, {M1-A26-5.gif}, {M1-A26-6.gif}, 
{M1-A26-7.gif} i {M1-A26-8.gif}. 
 

M1-A27: Mots encreuats matemàtics 
*Activitat de mots encreuats. 
*Contingut: Uns mots encreuats ple de definicions matemàtiques. 
*Objectiu: Amenitzar una mica el treball de recerca, però alhora trobar la 
resposta correcta a les definicions matemàtiques. 
*Contingut matemàtic: Als mots encreuats trobem les definicions de radiant, 
metre o àrea entre d’altres. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●          ●          ●
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Mòdul 2 - “Resolució de triangles rectangles” 
Compost per 7 activitats: 

 
M2-A1: Teorema de Pitàgores, teorema de l’altura  

i teorema del catet 
Aquests teoremes tan importants s’obtenen a partir d’unes semblances 
determinades en traçar l’altura relativa a la hipotenusa en un triangle 
rectangle. M’ha semblat interessant recordar-ho 
*Activitat de trencaclosques d’intercanvi. 
*Contingut: Teorema de Pitàgores, teorema de l’altura i teorema del catet. 
*Objectiu: Aprendre aquests teoremes per aplicar-los a la resolució de 
triangles rectangles. 
*Contingut matemàtic: De la semblança dels triangles AHB i CHA es dedueix 
el Teorema de l’altura i de la semblança de cadascun d’ells amb el triangle CAB 
obtenim el Teorema el catet aplicat a cada catet. Si sumem les dues igualtats 
del T. del catet obtenim el Teorema de Pitàgores: 

Teorema de l'altura: 

Teorema del catet  

Teorema de Pitàgores: = +

h m n
b a m
c a n

a b c

2

2

2

2 2 2

=
=
=

RS|T|
·

·
·

 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M2-A1.gif}. 
*Arxiu d’imatge del trencaclosques: {M2-A1-1.gif}. 
 

M2-A2: Exemple d’una resolució d’un triangle rectangle 
A partir de les dades d’un triangle rectangle (l’angle recte i dues més) siguin 
costats o angles trobar els costats i angles desconeguts amb l’aplicació de 
propietats exposades anteriorment. La novetat respecte la geometria clàssica 
d’aquestes resolucions és que els angles ja en són protagonistes. 
*Activitat d’exploració. 
*Contingut: Exemple de resolució d’un triangle rectangle a partir de tres 
dades. 
*Objectiu: Veure de manera pràctica com s’apliquen les formules de l’activitat 
anterior. 
*Contingut matemàtic: Aplicació de les definicions de les raons 
trigonomètriques d’angles aguts, el teorema de Pitàgores, teorema del catet, 
teorema de l’altura i la fórmula de l’àrea dels triangles. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M2-A2.gif}. 
*Arxius d’imatge a la graella B: {M2-A2-1.gif}, {M2-A2-2.gif},  
{M2-A2-3.gif}, {M2-A2-4.gif} i {M2-A2-5.gif}. 
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M2-A3: Resolució pràctica d’un triangle rectangle 
*Activitat de resposta escrita. 
*Contingut: Exemple pràctic de resolució de triangles rectangles. 
*Objectiu: Fer ús dels coneixements anteriorment explicats de forma 
pràctica i, en aquest cas, per mitjà de la calculadora Wiris. 
*Contingut matemàtic: A partir de les làmines teòriques anteriors resoldre 
aquest triangle que es dóna dibuixat. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M2-A3.gif}. 

 
M2-A4: Problema de triangles rectangles - 1 

*Activitat de resposta escrita. 
*Contingut: Problema on s’ha de fer ús dels coneixements trigonomètrics i 
geomètrics que abans s’han donat a conèixer. 
*Objectiu: Practicar el tema més a fons. 
*Contingut matemàtic: Posar en pràctica els coneixements teòrics explicats 
amb anterioritat. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M2-A4.gif}. 
 

M2-A5: Problema de triangles rectangles - 2 
*Activitat d’associació complexa. 
*Contingut: Problema de triangles rectangles. Càlcul d’una altura. 
*Objectiu: Aplicar la part teòrica de la trigonometria de forma practica i 
lúdica. En aquest problema no es permet errar la resposta. 
*Contingut matemàtic: Posar en pràctica els coneixements teòrics explicats 
amb anterioritat. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M2-A5.gif}. 
 

M2-A6: Problema de triangles rectangles - 3 
*Activitat de resposta escrita. 
*Contingut: Problema de triangles rectangles. Càlcul d’una altura de peu 
inaccessible. 
*Objectiu: Continuar desenvolupant el tema dels triangles rectangles. 
*Contingut matemàtic: Posar en pràctica els coneixements teòrics explicats 
amb anterioritat. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M2-A6.gif}. 
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M2-A7: Problema de triangles rectangles - Selectivitat 
*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Problema de triangles rectangles proposat en un examen de 
selectivitat el curs 2002-2003. 
*Objectiu: Un problema més complex que els demés per posar fi a aquest 
apartat. 
*Contingut matemàtic: Posar en pràctica els coneixements teòrics explicats 
amb anterioritat. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M2-A7.gif}. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●          ●          ●
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Mòdul 3 - “Fórmules importants” 
Compost per 8 activitats: 

 
M3-A1: Definició de les raons trigonomètriques de  

l’angle suma i de l’angle diferència 
A partir de les fórmules que raonem a continuació veiem com el coneixement 
de les raons trigonomètriques de dos angles es generen les raons 
trigonomètriques d’altres angles resultat d’operacions entre ells les quals 
permeten trobar raons trigonomètriques exactes d’alguns angles cosa que a 
vegades no ho aporta la calculadora. La seva aplicació té boniques 
interpretacions en la geometria analítica. Per exemple, si aplico la fórmula que 
dóna la tangent de l’angle diferència deduïm la condició de perpendicularitat 
de dues rectes coneguts els seus pendents ( m·m’ = -1, sent m = tgα i m’ = tgβ). 
*Activitat d’informació. 
*Contingut: Petita explicació sobre les raons trigonomètriques dels angles 
suma i diferència. 
*Objectiu: Primer pas per poder avançar en aquest apartat, les següents 
activitats es basen en els principis teòrics d’aquesta. 
*Contingut matemàtic: En sumar dos angles α i β obtenim: 

sin ( ) sin · cos cos · sin
cos( ) cos · cos sin · sin

( )
·

α β α β α β
α β α β α β

α β α β
α β

+ = +
+ = −

+ =
+

−
tg tg tg

tg tg1                  

sin ( ) sin · cos cos · sin
cos( ) cos · cos sin · sin

( )
·

α β α β α β
α β α β α β

α β α β
α β

− = −
− = +

− =
−

+
tg tg tg

tg tg1  
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M3-A1.gif}. 
 

M3-A2: Càlcul de les raons trigonomètriques d’un angle meitat 
Les fórmules que deduïm en aquesta activitat les utilitzarem per la 
demostració trigonomètrica de la fórmula d’Herón. 
*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Donem dos angles coneguts i demanem les raons de l’angle 
diferència. 
*Objectiu: Posar en pràctica les formules de l’activitat anterior. 
*Contingut matemàtic: Aplicació pràctica i directa de les fórmules anteriors. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M3-A2.gif}. 
*Arxius d’imatge a la graella B: {M3-A2-1.gif}, {M3-A2-2.gif},  
{M3-A2-3.gif}, {M3-A2-4.gif}, {M3-A2-5.gif} i {M3-A2-6.gif}. 
 

M3-A3: Raons trigonomètriques de l’angle doble 
*Activitat trencaclosques de forat. 
*Contingut: Raons trigonomètriques de l’angle doble. 
*Objectiu: Ampliem la informació de l’activitat M3-A1 en aquest cas 
particular. 
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*Contingut matemàtic: Si β=α i fem les raons trigonomètriques de l’angle suma 
obtenim: 

sin ( ) sin sin · cos
cos( ) cos cos sin

( )

α α α α α

α α α α

α α α
α

+ = =

+ = = −

+ =
+

2 2
2

2
1

2 2

2tg tg
tg  

*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M3-A3.gif}. 
*Arxiu d’imatge del trencaclosques: {M3-A3-1.gif}. 
 

M3-A4: Resolució d’equacions trigonomètriques 
*Activitat d’associació complexa. 
*Contingut: Problema d’equacions trigonomètriques, donem un petit 
recordatori de les formules que s’han d’utilitzar. 
*Objectiu: Posem en pràctica tots el coneixements dels apartats anteriors. 
*Contingut matemàtic: Recordant tota la teoria donada en els anteriors 
mòduls i en aquest, aplicar els coneixements per resoldre dues equacions 
trigonomètriques. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M3-A4.gif}. 
 

M3-A5: Raons trigonomètriques de l’angle meitat 
*Activitat trencaclosques d’intercanvi. 
*Contingut: Explicació de les fórmules de l’angle meitat. 
*Objectiu: Aprendre com obtenir les raons trigonomètriques d’un angle 
meitat. 
*Contingut matemàtic: Les raons trigonomètriques de l’angle meitat són: 

sin cos

cos cos

cos
cos

α α

α α

α α
α

2
1

2

2
1

2

2
1
1

= ±
−

= ±
+

= ±
−
+

tg
 

*Arxiu d’imatge del trencaclosques: {M3-A5.gif}. 
 

M3-A6: Història: Fórmula d’Herón, d’Arquimídes o de Brahmagupta? 
*Activitat de text: Ordenar paràgrafs. 
*Contingut: Recull històric d’Herón, d’Arquimídes i de Brahmagupta a on es fa 
referència a la Fórmula d’Herón. 
*Objectiu: Petita anècdota històrica sobre l’origen d’aquesta fórmula. 
*Contingut matemàtic: El text posa en comú aquests tres matemàtics per la 
relació que tenen amb la Fórmula d’Herón: 3 ( )( )( )S p p a p b p c= − − −  on p és 
el semiperímetre. Amb aquesta fórmula es pot calcular l’àrea d’un triangle a 
partir de la mesura dels tres costats. 



Treball de recerca  Les Joies de la Trigonometria 

  - 23 - 
    

*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M3-A6.gif}. 
*Arxiu d’imatge al text: {M3-A6-1.gif}. 

 
M3-A7: Fórmula d’Herón, demostració per geometria mètrica 

*Activitat de text: Ordenar paraules 
*Contingut: Demostració de la fórmula d’Herón dins la geometria mètrica. 
*Objectiu: Fer una demostració similar a la que Herón o Arquimídes 
utilitzaven, la qual ens fa aprofundir pas a pas en el coneixement del triangle. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M3-A7.gif}. 

 
M3-A8: Fórmula d’Herón, demostració per trigonometria 

*Activitat trencaclosques d’intercanvi. 
*Contingut: Demostració de la fórmula d’Herón dins la trigonometria. 
*Objectiu: El coneixement actual de la trigonometria fa que alguns passos 
siguin més àgils, tot i que es perden alguns continguts de geometria també 
interessants de conèixer. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M3-A8.gif}. 
*Arxiu d’imatge del trencaclosques: {M3-A8-1.gif}. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●          ●          ●
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Mòdul 4 - “Resolució de triangles no rectangles” 
Compost per 10 activitats: 

 
M4-A01: Teorema del Sinus 

Fórmula important per resoldre triangles no rectangles. Si cal trobar un angle 
a partir del seu sinus com aplicació d’aquesta fórmula i l’enunciat no diu si és 
agut o bé obtús trobarem dues solucions perquè dos angles suplementaris 
tenen el mateix sinus. Ho aplicaré en un dels problemes de selectivitat que 
exposo més endavant. 
*Activitat trencaclosques de forat. 
*Contingut: Explicació del teorema del sinus. 
*Objectiu: Conèixer les fórmules que s’usen per resoldre triangles no 
rectangles. 
*Contingut matemàtic: Els costats d’un triangle qualsevol són proporcionals als 
sinus dels angles oposats. 

a
A

b
B

c
Csin sin sin

= =
 

*Arxiu d’imatge del trencaclosques: {M4-A1.gif}. 
 

M4-A02: Relació entre el T. del sinus i la  
circumferència circumscrita del triangle 

En aquesta activitat explico com es troba el radi de la circumferència 
circumscrita, conegut un costat i l’angle oposat. La demostració 
trigonomètrica de la fórmula d’Herón dóna un procediment per trobar els 
radis de les circumferències inscrita i exinscrites. 
*Activitat d’informació. 
*Contingut: Relació entre el teorema del sinus i el radi de la circumferència 
circumscrita del triangle. 
*Objectiu: Aprofundir en la utilitat del teorema del sinus. 
*Contingut matemàtic: Demostració que el quocient d’un costat del triangle 
entre el sinus de l’angle oposat a ell és igual al diàmetre de la circumferència 
circumscrita. 

a
A

b
B

c
C

R
sin sin sin

= = = 2
 

*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M4-A2.gif}. 
 

M4-A03: Teorema del Cosinus 
Veiem la unicitat de l’angle obtingut mitjançant aquest teorema. 
*Activitat trencaclosques d’intercanvi. 
*Contingut: Explicació del teorema del cosinus. 
*Objectiu: Conèixer les fórmules que s’usen per resoldre triangles no 
rectangles. 
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*Contingut matemàtic: El quadrat del costat d’un triangle qualsevol és igual a 
la suma dels quadrats dels altres dos costats menys el doble del producte 
d’aquests dos costats pel cosinus de l’angle que comprenen. 

a b c bc A
b c a ac B
c a b ab C

2 2 2

2 2 2

2 2 2

2
2
2

= + −

= + −

= + −

· cos
· cos
· cos  

*Arxiu d’imatge del trencaclosques: {M4-A3.gif}. 
 

M4-A04: Exemple d’una resolució d’un triangle no rectangle 
*Activitat d’exploració. 
*Contingut: Mostrar com es resol un triangle no rectangle a partir de tres 
dades. 
*Objectiu: De la mateixa manera que a l’activitat M2-A2, veure de forma 
pràctica com es resol un triangle no rectangle.  
*Contingut matemàtic: Aplicació de les definicions de les raons 
trigonomètriques d’angles, el teorema del sinus i teorema del cosinus per 
resoldre triangles. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M4-A4.gif}. 
*Arxius d’imatge a la graella B: {M4-A4-1.gif}, {M4-A4-2.gif} 
 i {M4-A4-3.gif}. 
 

M4-A05: Resolució pràctica d’un triangle no rectangle 
*Activitat d’associació complexa. 
*Contingut: Resolució practica d’un triangle no rectangle. 
*Objectiu: Aplicar el fonaments abans explicats a les activitats anteriors. 
*Contingut matemàtic: A partir de la teoria anteriorment explicada ser capaç 
de resoldre un triangle no rectangle. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M4-A5.gif}. 
 

M4-A06: Resolució de triangles no rectangles. 
Cas particular amb varies solucions 

*Activitat d’exploració. 
*Contingut: Prenem un cas particular de triangle no rectangle i observem els 
resultats. 
*Objectiu: Veure que segons en quin cas poden haver-hi una, dues o cap 
solució per aquest triangle. 
*Contingut matemàtic: Comprendre que un problema pot tenir vàries solucions, 
per això els triangles no rectangles se solen resoldre pel teorema del cosinus 
per que així només s’obté una solució. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M4-A6.gif}. 
*Arxius d’imatge a la graella A: {M4-A6-1.gif}, {M4-A6-2.gif}, 
{M4-A6-3.gif}, {M4-A6-4.gif} i {M4-A6-5.gif}. 
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M4-A07: Problema de triangles no rectangles – Selectivitat 1 

*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Problema de triangles no rectangles proposat en un examen de 
selectivitat el curs 1997-1998. 
*Objectiu: Problema complex on aplicar tots els fonament anteriors. 
*Contingut matemàtic: Posar en pràctica els coneixements teòrics explicats 
amb anterioritat. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M4-A7.gif}. 
 

M4-A08: Problema de triangles no rectangles – Selectivitat 2 
*Activitat d’identificació. 
*Contingut: Problema de triangles no rectangles proposat en un examen de 
selectivitat el curs 1996-1997. 
*Objectiu: Problema complex on aplicar tots els fonament anteriors. 
*Contingut matemàtic: Posar en pràctica els coneixements teòrics explicats 
amb anterioritat. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M4-A8.gif}. 
*Arxius d’imatge a la graella A: {M4-A8-1.gif}, {M4-A8-2.gif}, 
{M4-A8-3.gif}, {M4-A8-4.gif}, {M4-A8-5.gif} i {M4-A6-6.gif}. 
 

M4-A09: Problema de triangles no rectangles – Selectivitat 3 
*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Problema de triangles no rectangles proposat en un examen de 
selectivitat el curs 2001-2002. 
*Objectiu: Problema complex on aplicar tots els fonament anteriors. 
*Contingut matemàtic: Posar en pràctica els coneixements teòrics explicats 
amb anterioritat. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M4-A9.gif}. 
*Arxius d’imatge a la graella A: {M4-A9-1.gif}, {M4-A9-2.gif}, 
{M4-A9-3.gif}, {M4-A9-4.gif}, {M4-A9-5.gif} i {M4-A9-6.gif}. 
 

M4-A10: Introducció trigonomètrica a la geometria projectiva 
*Activitat d’informació. 
*Contingut: Una nova aplicació del teorema del sinus. 
*Objectiu: Veure com mitjançant la trigonometria entrem en una nova branca 
de la matemàtica, la geometria projectiva. 
*Contingut matemàtic: He definit la raó doble de quatre raigs per un punt V i 
he demostrat que coincideix amb la raó doble dels quatre punts que obtenim 
en tallar el raigs per una recta r. Amb aquesta introducció a una nova part de 
la geometria dono per finalitzat aquest mòdul. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M4-A10.gif}. 
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Mòdul 5 - “El número auri. Aplicacions a la trigonometria” 
Compost per 8 activitats: 

 
M5-A1: Introducció del número auri 

*Activitat de text: Ordenar paraules. 
*Contingut: Estudi de la imatge d’un triangle isòsceles d’angle desigual B=36º, 
anomenat triangle auri, i del triangle semblant que es genera traçant la 
bisectriu d’un dels angles iguals a 72º. 
*Contingut matemàtic: Presentació del número auri φ. 
*Objectiu: Demostració de la igualtat cos72º=φ/2. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M5-A1.gif}. 
*Arxius d’imatge al text: {M5-A1-1.gif}, {M5-A1-2.gif}, {M5-A1-3.gif},  
{M5-A1-4.gif} i {M5-A1-5.gif}. 
 

M5-A2: Càlcul de raons trigonomètriques en funció del número auri 
*Activitat d’associació complexa. 
*Contingut: Associació entre el nom de les raons trigonomètriques d’uns 
angles i el seu valor exacte. 
*Contingut matemàtic: Càlcul de les raons trigonomètriques exactes de l’angle 
de 72º i del seu complementari. 
*Objectiu: Són útils per poder resoldre alguns problemes de disseny. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M5-A2.gif}. 
*Arxius a la graella B: {M5-A2-1.gif}, {M5-A2-2.gif}, {M5-A2-3.gif},  
{M5-A2-4.gif}, M5-A2-5.gif} i {M5-A2-6.gif}. 
 

M5-A3: Càlcul de raons trigonomètriques exactes de l’angle de 36º 
*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Associació el nom de les raons trigonomètriques de l’angle de 36º i 
el seu valor exacte. 
*Contingut matemàtic: Càlcul de les raons trigonomètriques exactes d’aquest 
angle aplicant conceptes explicats als anteriors mòduls. 
*Objectiu: Són útils per poder resoldre alguns problemes de disseny. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M5-A3.gif}. 
*Arxius a la graella B: {M5-A3-1.gif}, {M5-A3-2.gif}, {M5-A3-3.gif},  
{M5-A3-4.gif}, M5-A3-5.gif} i {M5-A3-6.gif}. 

 
M5-A4: Decàgon regular 

*Activitat d’informació. 
*Contingut: Informació important a la imatge de fons. 
*Contingut matemàtic: Relació entre el costat d’un decàgon regular i el radi de 
la seva circumferència circumscrita. 
*Objectiu: Conèixer propietats importants del decàgon regular. 
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*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M5-A4.gif}. 
 

M5-A5: Pentàgon regular i pentàgon estrellat 
*Activitat de resposta escrita. 
*Contingut: Dibuix d’un pentàgon regular i les seves diagonals les quals formen 
un pentàgon estrellat. 
*Contingut matemàtic: Estudi geomètric del pentàgon regular. 
*Objectiu: Trobar tots el triangles auris i altres elements que es formen a la 
figura. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M5-A5.gif}. 

 
M5-A6: Estudi d’un pentàgon regular 

*Activitat d’associació simple. 
*Contingut: Problema on es demana trobar diferents elements d’un pentàgon 
regular concret. 
*Objectiu: Practicar la relació entre els diferents elements d’un pentàgon 
regular. 
*Contingut matemàtic: Aplicació dels coneixements teòrics anteriors. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M5-A6.gif}. 
*Arxius a la graella B: {M5-A6-1.gif}, {M5-A6-2.gif}, {M5-A6-3.gif},  
{M5-A6-4.gif} i M5-A6-5.gif}. 
 

M5-A7: Problema final: El joier de Vallrumí 
*Activitat de text: Ordenar paraules. 
*Contingut: Enunciat d’un problema de disseny. 
*Contingut matemàtic: Passar de l’enunciat del problema al seu plantejament 
matemàtic. 
*Objectiu: Estudiar el camí que condueix a una possible solució. 
 

M5-A8: Solució del problema. Fi del treball 
*Activitat de resposta escrita. 
*Contingut: Plantejament del problema. 
*Contingut matemàtic: Aplicació d’alguns dels coneixements desenvolupats als 
mòduls anteriors per obtenir la seva resolució. 
*Objectiu: Resoldre una de les joies de la trigonometria. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {M5-A8.gif}. 
 



Treball de recerca  Les Joies de la Trigonometria 

  - 29 - 
    

A3-Fi del treball 
*Activitat d’informació. 
*Contingut: Títol del treball 
*Objectiu: Hi ha un botó amb un enllaç a l’índex per poder començar un altre 
mòdul. 
*Arxiu d’imatge a la finestra principal: {A3.gif}. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●          ●          ●
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4. Eines informàtiques emprades 
 

Aquest treball de recerca m’ha permès, gràcies a l’eina informàtica, 
donar a conèixer, desenvolupar i fer més engrescadora la matemàtica.  

Això m’ho ha facilitat el coneixement del programa JClic del qual vaig 
fer un curs per Internet. A partir de les activitats que es plantejaven al curs 
vaig decidir fer aquest projecte.  

A més a més, totes les làmines del treball tenen imatges fetes o 
modificades amb l’editor d’imatges Adobe Photoshop cs8. Aquest editor m’ha 
permès dissenyar aquests fons de pantalla tan acolorits i alegres que donen un 
caire divertit al seriós àmbit de les matemàtiques i així engrescar a la gent 
que li fa por començar a fer càlculs i el pensament abstracte. 

Per poder escriure les fórmules matemàtiques a l’ordinador y poder-les 
tractar després com a imatges vaig emprar el processador de textos 
MathType. Els dibuixos de representació de polígons i angles estan fets amb 
l’AutoCAD 2007. 

La utilització de tots aquests programes, la recerca en diferents llibres 
de matemàtiques i el meu sentit creatiu han donat com a resultat un treball 
de recerca amb informació rigorosa i sintetitzada amb l’objectiu d’apropar als 
estudiants de batxillerat al món de la trigonometria d’una forma amena i 
divertida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

●          ●          ●
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5.Conclusió 
 

La trigonometria era un tema que m’atreia d’ençà que vaig sentir parlar-
ne. Llavors vaig saber que aquest havia de ser un bon tema per desenvolupar. 

Gràcies a aquest treball m’he iniciat en la recerca i n’estic molt content 
dels resultats obtinguts. Haver après noves formes de mostrar els meus 
descobriments m’ha permès exposar el treball de manera més amena i penso 
que això agradarà a tothom qui posi en pràctica el meu programa i quedarà 
fascinat de la bellesa amb que es pot arribar a tractar la matemàtica. 

En el meu estudi tracto temes força diferents però sempre units al fil 
de la trigonometria, així he hagut de relacionar conceptes i desenvolupar-los 
de manera que no sortissin del tema escollit. 

A més, aquesta manera de presentar-ho en forma de programa 
informàtic, m’ha obligat a sintetitzar la informació fent que quedés senzilla i 
ordenada. Això ha sigut possible gràcies a l’ajut de la meva tutora, qui en tot 
moment ha estat seguint el desenvolupament del treball. 

Així animo a totes aquelles persones que tenen por del pensament 
abstracte de les matemàtiques. Els conceptes mostrats en aquest treball 
poden ser de gran ajut per qualsevol persona, en especial pels alumnes de 
primer i segon de batxillerat els quals tenen més recents les explicacions 
teòriques de classe i també per a estudiants universitaris que no han treballat 
a fons la trigonometria en la seva etapa anterior a la universitat. Aquest 
programa és una bonica forma de posar en pràctica aquestes explicacions i 
alhora ampliar els seus coneixements sobre el tema. 

No ha sigut fàcil sintetitzar tota la informació i alhora exposar-la 
d’aquesta manera tan original. Això demostra que amb paciència i amb un 
treball constant i rigorós es poden aconseguir els objectius marcats fa mesos, 
al inici del treball. Per aquest motiu ha estat un plaer poder desenvolupar el 
tema d’aquesta manera i així poder-lo comunicar a tothom qui estigui 
interessat en la trigonometria. 

 
 
 
 

 
 
 
 

●          ●          ●
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8. Annex 
 

A1- Portada 

 
 
 

A2-Índex 
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M1-A01 

 
 
 
 

M1-A02 
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M1-A03 

 
 
 
 

M1-A04 
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M1-A05 

 
 
 
 

M1-A06 
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M1-A07 

 
 
 
 

M1-A08 
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M1-A09 

 
 
 
 

M1-A10 
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M1-A11 

 
 
 
 

M1-A12 
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M1-A13 

 
 
 
 

M1-A14 
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M1-A15 

 
 
 
 

M1-A16 
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M1-A17 

 
 
 
 

M1-A18 
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M1-A19 

 
 
 
 

M1-A20 
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M1-A21 

 
 
 
 

M1-A22 
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M1-A23 

 
 
 
 

M1-A24 
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M1-A25 

 
 
 
 

M1-A26 
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M1-A27 

 
 
 
 

M2-A1 
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M2-A2 

 
 
 
 

M2-A3 
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M2-A4 

 
 
 
 

M2-A5 
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M2-A6 

 
 
 
 

M2-A7 
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M3-A1 

 
 
 
 

M3-A2 
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M3-A3 

 
 
 
 

M3-A4 
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M3-A5 

 
 
 
 

M3-A6 
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M3-A7 

 
 
 
 

M3-A8 
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M4-A01 

 
 
 
 

M4-A02 
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M4-A03 

 
 
 
 

M4-A04 
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M4-A05 

 
 
 
 

M4-A06 
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M4-A07 

 
 
 
 

M4-A08 
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M4-A09 

 
 
 
 

M4-A10 
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M5-A1 

 
 
 
 

M5-A2 
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M5-A3 

 
 
 
 

M5-A4 
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M5-A5 

 
 
 
 

M5-A6 
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M5-A7 

 
 
 
 

M5-A8 
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A3-Fi del treball 
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9. Informació de Pepita Panadés, tutora del treball:      
                                                                            

Resum del treball 
 
Aquest treball de recerca desenvolupa la trigonometria plana des dels 

conceptes més elementals que necessita, com el d’angle orientat de vàries 
voltes i tracta les propietats que de manera racional se’n dedueixen per 
arribar sense llacunes a la resolució de bonics problemes, alguns inèdits, que 
es poden considerar belles joies de la trigonometria. 

És imprescindible, com es diu a l’activitat inicial, que es reflexioni cada 
nou concepte o propietat que conté cada activitat, abans de entrar en la 
següent. 

Hi ha uns exercicis la resolució dels quals dona seguretat a la persona 
que els resol i la motiven a continuar. En el mòdul quart finalitzen les 
propietats més emprades i es clou amb una entrada utilitzant la 
trigonometria, a una propietat important de la geometria projectiva, l’estudi 
de la qual pertany a una altre branca de la geometria. 

La última activitat es recrea amb les aplicacions trigonomètriques del 
número auri i finalitza amb la resolució d’un bell problema “el joier de 
Vallrumí”. 

El mitjà en que es presenta permet intercalar alguns jocs: 
trencaclosques, sopa de lletres, mots encreuats... que representen uns petit 
esbarjo per les persones que segueixen el treball. La presentació és 
immillorable. 

L’elaboració de 63 activitats que compleixen les condicions anteriors, 
ha suposat molta dedicació i una atenta mirada. Es veuran compensades amb el 
treball obtingut. Es demanarà quedi obert a tothom des de la “zona clic” de 
que disposa el programa de informàtica educativa. 

 
 

Objectius 
 
L’alumne de segon de batxillerat, Sergio Santamaria, ha desenvolupat 

aquest treball de recerca sobre trigonometria amb l’objectiu de fer aquesta 
matèria més entenedora als seus companys i a persones a qui pot interessar. 

Si és segueix el treball amb tota la seva extensió pot donar una bona 
informació a investigadors i estudiants universitaris que necessiten els 
coneixement que hi ha introduït. 

Treballant el primer mòdul pot ajudar a estudiants del 2n cicle d’ESO. 
Amb els quatre primers mòduls cobreix amb escreix la preparació que 

necessita un estudiant de la modalitat tecnològica a batxillerat. 
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Metodologia 
 
Després de dedicar temps al contingut i a aspectes pedagògics ha 

elaborat un paquet de 63 activitats Clic amb l’ajut de programes de dibuix que 
han permès crear unes imatges geomètriques i uns fons de pantalla molt 
alegres. Diria que s’ha situat en el lloc de la persona que segueix aquest 
aprenentatge, per fer agradable el seguiment del contingut del treball. 

Ha superat moltes dificultats gràcies a la creació de moltes imatges 
per representar signes matemàtics dels quals el programa Clic no disposa. 

Tot i això ha aconseguit amb gran destresa allò que s’havia proposat! 
 
 

Conclusions 
 
Com en Sergio Santamaria va acabar el seu treball al mes de gener, ens 

ha permès passar-lo tant a alumnes de diürn com de nocturn del nostre 
Institut.  L’experiència ha estat molt positiva. 

També s’hi han interessat els alumnes que han seguit les pràctiques del 
CAP al nostre Centre, els quals van assistir a l’exposició oral de l’autor, en el 
qual va obtenir  la màxima qualificació.  

Crec ha estat un bon encert crear aquest programa i poder-ne gaudir en 
els propers cursos! 

Respon al desig de molts professors: ensenyar de forma agradable la 
matemàtica  i entrar-hi amb el rigor precís! 
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