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Proporcionalitat sobre les mans

Nivell: Primer cicle de la ESO. 

Contingut: Proporcionalitat i Thales

La Marta Garriga sosté sobre les mans a la seva germana que representa un nan petit. La Marta 
ha titulat la seva foto “proporcionalitat sobre les mans”.

Per saber com la Marta ha fet aquesta foto, fixa't en l'activitat següent que tracta d'una situació de 
proporcionalitat.
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▪ Si la  distància de la  càmera a la  posició real  és el  doble de la  distància de la 
càmera al pla de la foto, en nen de ja jaqueta texana és el doble d'alt que la seva 
alçada aparent al pla de la foto? 

D'aquesta manera, si volem encongir o augmentar un individu fent un truc cinematogràfic hem de 
fer dues coses:

1. Posar a l'actor més lluny o més prop de la càmera per tal que sembli que és més petit o  
més gran seguint uns criteris de proporcionalitat.

2. Eliminar els referents de la perspectiva per tal que l'efecte visual sigui contundent: haurem 
de fer pujar l'actor a sobre d'una cadira, una taula... i que aquesta taula o cadira no es vegi 
a la imatge.  

Per entendre-ho millor podeu mirar aquesta aplicació geogebra:

(La germana de la Marta estava de peu sobre un banc del parc que quedava amagat a la foto per 
les mans de la Marta)

Pla de la foto

Alçada real 
26 cm

Alçada aparent
 13 cm

Càmera
Posició real
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Activitat per posar-ho en pràctica: 

Penseu una situació de “teorema de Thales” similar  a la de la foto i  respon acuradament els 
següents apartats:

 a)  Descripció dels personatges 

 b) Descripció de la situació

 c)  Croquis de l'escena i mesures de tots els elements que interven. (Ha de quedar reflectit 
el teorema de Thales)

 d) Calcul de les distàncies des de la càmera fins els personatges per tal de crear l'efecte de 
nan o gegant.

 e)  Quan ho tinguis ben clar fes una fotografia de la teva situació de “Teorema de Thales”.

 f) Dona-li vida a la fotografia i fes un esquetx. Abans però has de descriure la situació que 
vols filmar.

 g)  No t'oblidis de posar un bon títol a l'activitat.

Alguns exemples que us poden servir de referent:

• Una entrevista a un jugador de bàsquet

• Un gegant que apareix al pati de l'institut

• Un company que ha begut aigua de la font i s'ha convertit en un nan

• Teniu un dubte i apareix el dimoni i l'angelet sobre la vostra espatlla i us ajuda a resoldre'l.
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