
Descobrim els punts notables plegant els 
triangles

Objectius 
És  una  activitat  manipulativa  que  té  com objectiu  entendre  els 
conceptes  de  bisectriu,  mediatriu,  altura,  mediana  ,  incentre, 
circumcentre, ortocentre i baricentre d'un triangle.

Descripció de l'activitat 
Consisteix  a  obtenir  els  4  punts  notables  d'un  triangle  utilitzant 
bàsicament el plegat. 
Es té el suport de 4 petits vídeos i la pàgina web de “Matemàtiques 
visuals”

Continguts, competències i processos 
Analitzar  les  característiques  i  propietats  dels  triangles. 
Desenvolupar raonaments geomètrics sobre relacions de costats i 
angles.  Manipulació,  exploració  i  observació  d’objectes  de  la 
realitat. Raonament  i organització de les propietats matemàtiques 
dels triangles.

Alumnat a qui s'adreça especialment
Primer curs d'ESO



Temporització
El temps estimat és 1 hora o dues de classe.

Connexions
Directament amb la matèria d'Educació visual i plàstica, també amb 
Ciències de la naturalesa i Tecnologia 

Aspectes didàctics i metodològics *
Cal dur preparats com a mínim 4 triangles de paper per alumne. 
És  una  bona  ocasió  per  reciclar  les  piles  de  paper  usat  que 
“apareixen”  al  costat  de  les  impressores.  Amb una guillotina  es 
poden fabricar ràpidament els triangles, convé tallar-los de forma 
que siguin acutangles.
Comencem per ensenyar a plegar un triangle unint dos dels seus 
vèrtexs. El plec format és una mediatriu, es desplega, es dibuixa i 
s'escriu el seu nom. Es repeteix amb els altres vèrtexs i s'obté el 
circumcentre.  Es  pot  dibuixar  la  circumferència  circumscrita  si 
s'enganxa el triangle sobre un altre full.
Amb un segon angle es sobreposen dos costats i s'obté en el plec la 
bisectriu, es segueix per dibuixar les altres dues i comprovar que 
l'incentre és el centre de la circumferència inscrita.
Al plegar les altures en el tercer triangle apareixeran dificultats, es 
molt  útil  fer  l'associació  triangle-muntanya i  col·locar  el  triangle 
perpendicular a la taula per reforçar l'idea d'altura. També s'escriu 
3 cops el nom d'altura i l'ortocentre.
Per últim al quart triangle és fa un petit  plec per assenyalar els 
punts mitjos de cada costat i amb regla es dibuixen les medianes. 
Un cop trobat el baricentre es punxa amb el llapis i es comprova 
que el triangle s'aguanta sobre aquests punt ja que és el centre de 
gravetat.

Recursos emprats i documents adjunts
La   pàgina  web  és   http://www.xtec.cat/~ebraso/  visual/   
geometria2d/p_n_triangle/p_n_triangle.htm hi trobareu enllaços a 
diferents llocs i formats dels 4 videos.

Autoria
Enric Brasó i Campderrós. 
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