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Angles 

Guió de treball de l’alumne/a.....................................................................del grup............. 
 
Classificació dels angles 
1. Amb el GeoGebra obriu l’arxiu MAangles_classificacio.html, us trobareu un angle α 

dibuixat i classificat segons la seva amplitud. 

2. Desplaceu els punts de color groc per canviar l’amplitud de l’angle α i observeu els 

canvis que es produeixen en la seva classificació. 

3. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Definiu angle  

     

Què és un angle agut?  

     

Què és un angle recte?  

     

Què és un angle obtús?  

     

Què és un angle pla?  

     

Què és un angle còncau? I 
convex?  

     

 
4. Obriu l’arxiu MAangles_classificacio_exercici.html i classifiqueu els angles que us 

trobareu 

   G P F C 
 
A és................... B és...................C és...................D és................... 
 

     

 
E és................... F és...................G és...................H és................... 
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Angles complementaris i suplementaris 
1. Obriu l’arxiu MAangles_complementari.html, us trobareu dos angles A i B que són 

complementaris. 

2. Desplaceu el punt lliscant de color verd amb la mesura de l’angle A, observeu l’angle B 

(color vermell) i deduïu quina condició compleixen dos angles complementaris. 

3. Obriu l’arxiu MAangles_suplementari.html, us trobareu dos angles A i B que són 

suplementaris. 

4. Desplaceu el punt lliscant de color verd amb la mesura de l’angle A, observeu l’angle B 

(color vermell)  i deduïu quina condició compleixen dos angles suplementaris. 

5. Ompliu la taula següent: 

   G P F C 

Definiu angles 
complementaris  

     

Quin és el complementari 
de 70º?  

     

Quin és el complementari 
de 90º?  

     

Té complementari un 
angle de 100º? Per què?  

     

Definiu angles 
suplementaris  

     

Quin és el suplementari de 
70º?  

     

Quin és el suplementari de 
120º?  

     

Té suplementari un angle 
de 200º? Per què?  

     

 

6. Obriu l’arxiu MAangles_com_sup_exercici.html i calculeu els angles indicats 

   G P F C 

 
A =......... B =............. C =............ D = ............... E =............... 
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Angles oposats pel vèrtex 
1. Obriu l’arxiu MAangles_oposats.html, us trobareu dues rectes secants que determinen 

dos parells d’angles oposats pel vèrtex assenyalats pels colors vermell i verd 

2. Desplaceu els punts de color groc per canviar la inclinació de les rectes secants i 

observeu com canvien els angles. Deduïu com són els angles que tenen els vèrtexs 

oposats. 

3. Seleccioneu veure la propietat i comproveu si era encertada la vostra deducció. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Si dos angles són oposats 
pel vèrtex, com són entre 
ells? 

 

     

 
5. Obriu l’arxiu: MAangles_oposats_exercici.html i ompliu la taula 

   G P F C 
 
A =.........    B =............. C =............ D = ............ 
 

     

 
E =.............F =............ G =.............. H =................ 
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Angles de costats paral·lels 
1. Obriu l’arxiu MAangles_costats_paralels.html, us trobareu dos parells de rectes 

paral·leles que determinen angles que tenen els cotats paral·lels assenyalats pels colors 

vermell i verd. 

2. Desplaceu els punts de color groc per canviar la inclinació de les rectes paral·leles i 

observeu com canvien els angles. Deduïu com són els angles que tenen els costats 

paral·lels. 

3. Seleccioneu veure la propietat i comproveu si era encertada la vostra deducció. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Si dos angles tenen els 
seus costats paral·lels, 
com són entre ells? 

 

     

 
5. Obriu un a un i successivament els arxius: MAangles_costats_paralels_exercici1.html, 

MAangles_costats_paralels_exercici2.html, MAangles_costats_paralels_exercici3.html, 

MAangles_costats_paralels_exercici4.html i aneu omplint la taula següent: 

   G P F C 

Exercici 1 

 
A =......... B =............. C =............ D = ............ E =............. 
 
F =......... G =.............. 

     

Exercici 2 A =......... B =............. C =............ D = ............ 
     

Exercici 3 A =................ 
     

Exercici 4 A =................ 
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 Angles central i inscrit en una circumferència 
1. Obriu l’arxiu MAangles_central_inscrit.html, on veureu un angle central (color blau) i un 

angle inscrit (color vermell) inscrits en una circumferència. 

2. Desplaceu els punts de color groc per canviar l’amplitud dels dos angles, observeu com 

varien aquests angles. Deduïu la relació entre un angle central i un d’inscrit que abracen 

un mateix arc. 

3. Seleccioneu veure la propietat i comproveu si era encertada la vostra deducció. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Quina és la relació entre 
un angle central i un angle 
inscrit en una 
circumferència? 

 

     

Si un angle central mesura 
30º, quant mesura un 
angle, inscrit en la mateixa 
circumferència que abraça 
el mateix arc que el 
central? 

 

     

 
5. Obriu l’arxiu MAangles_central_inscrit_exercici.html, i calculeu els angles A i B. 

   G P F C 

A = ........................ B = ............................... 
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Angle inscrit en una circumferència que abraça un diàmetre. 
1. Obriu l’arxiu MAangles_abraca_diametre.html, on veureu un angle inscrit en una 

circumferència que abraça un diàmetre d’aquesta.  

2. Desplaceu els punts de color groc i observeu que li passa a l’angle inscrit. Deduïu la 

propietat que compleix tot angle inscrit que abraça un diàmetre. 

3. Seleccioneu veure la propietat i comproveu si era encertada la vostra deducció. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Quant mesura un angle 
inscrit a una 
circumferència si abraça 
un diàmetre d’aquesta? 

 

     

 

Suma i resta de dos angles 
1. Obriu l’arxiu MAangles_suma.html, on veureu dos angles A i B de colors blau i verd 

respectivament. 

2. Desplaceu el punt lliscant de color vermell on posa “sumar els angles A i B” i observeu 

l’angle A+B de color vermell. 

3. Varieu l’amplitud dels angles A i B desplaçant els punts de color groc i observeu l’angle 

suma. 

4. Obriu l’arxiu MAangles_resta.html i feu exactament els passos anteriors, però ara faixeu-

vos en l’angle B-A. 

5. Ompliu la taula 

   G P F C 

Expliqueu breument què 
representa gràficament la 
suma de dos angles 

 

     

Expliqueu breument què 
representa gràficament la 
resta de dos angles 

 

     


