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Construcció de quadrilàters 

Guió de treball de l’alumne/a.....................................................................del grup............. 
 
El quadrat 
1. Amb el GeoGebra obriu l’arxiu MAquadrat.html, feu clic en el botó “Reprodueix” i 

observeu el procediment utilitzat per dibuixar un quadrat. 

2. Un cop hagi acabat la reproducció (la construcció té 36 passos), seleccioneu “veure 

longitud dels costats” i “veure l’amplitud dels angles”. Desplaceu els vèrtexs A i B de 

color groc del quadrat i observeu els canvis que es produeixen. Deduïu una propietat 

respecte els costats i els angles de tot quadrat. 

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

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Expliqueu breument quin és 
el procediment per dibuixar 
un quadrat 

 

     

Com són els costats del 
quadrat?  

     

Com són i quant mesuren 
els angles del quadrat?  

     

 

5. Obriu l’arxiu MAquadrat_exercici.html, us trobareu un segment ja dibuixat, a partir 

d’aquest segment construïu un quadrat fent ús de les eines disponibles i seguint el 

procediment adequat. Mesureu els angles i costats del quadrat. Amagueu els objectes 

que no són necessaris. Graveu l’arxiu. 

G P F C 
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El rectangle 
1. Obriu l’arxiu MArectangle.html, feu clic en el botó “Reprodueix” i observeu el 

procediment utilitzat per dibuixar un rectangle. 

2. Un cop hagi acabat la reproducció (la construcció té 31 passos), seleccioneu “veure 

longitud dels costats” i “veure l’amplitud dels angles”. Desplaceu els vèrtexs A, B i D de 

color groc que determinen el rectangle i observeu els canvis que es produeixen. 

Deduïu una propietat respecte els costats i els angles de tot quadrat. 

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

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Descriviu breument quin és 
el procediment per dibuixar 
un rectangle 

 

     

Com són els costats del 
rectangle?  

     

Com són i quant mesuren 
els angles del rectangle?  

     

 

5. Obriu l’arxiu MArectangle_exercici.html, heu de dibuixar un rectangle fent ús de les eines 

disponibles i seguint el procediment adequat. Mesureu els angles i costats del rectangle. 

Amagueu els objectes que no són necessaris. Graveu l’arxiu. 

G P F C 
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El rombe 
1. Obriu l’arxiu MArombe.html, feu clic en el botó “Reprodueix” i observeu el procediment 

utilitzat per dibuixar un rombe. 

2. Un cop hagi acabat la reproducció (la construcció té 33 passos), seleccioneu “veure 

longitud dels costats” i “veure l’amplitud dels angles”. Desplaceu els vèrtexs A, B i C de 

color groc que determinen el rombe i observeu els canvis que es produeixen. Deduïu 

una propietat respecte els costats i els angles de tot rombe. 

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

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Descriviu breument quin és el 
procediment per dibuixar un 
rombe 

 

     

Com són els costats del rombe?   

     

Com són els angles del rombe?  

     

 

5. Obriu l’arxiu MArombe_exercici.html, us trobareu un segment ja dibuixat el qual ha de 

ser el costat d’un rombe que heu de construir fent ús de les eines disponibles i seguint el 

procediment adequat. Mesureu els angles i costats del rombe. Amagueu els objectes 

que no són necessaris. Graveu l’arxiu. 

G P F C 
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El romboide 
1. Obriu l’arxiu MAromboide.html, feu clic en el botó “Reprodueix” i observeu el 

procediment utilitzat per dibuixar un romboide. 

2. Un cop hagi acabat la reproducció (la construcció té 32 passos), seleccioneu “veure 

longitud dels costats” i “veure l’amplitud dels angles”. Desplaceu els vèrtexs A, b i D de 

color groc que determinen el romboide i observeu els canvis que es produeixen. Deduïu 

una propietat respecte els costats i els angles de tot romboide. 

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

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Descriviu breument quin és el 
procediment per dibuixar un 
romboide 

 

     

Com són els costats del 
romboide?   

     

Com són els angles del 
romboide?  

     

 

5. Obriu l’arxiu MAromboide_exercici.html,  heu de construir un romboide fent ús de les 

eines disponibles i seguint el procediment adequat. Mesureu els angles i costats del 

romboide. Amagueu els objectes que no són necessaris. Graveu l’arxiu. 

G P F C 
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El trapezi isòsceles 
1. Obriu l’arxiu MAtrapezi_isosceles.html, feu clic en el botó “Reprodueix” i observeu el 

procediment utilitzat per dibuixar un trapezi isòsceles. 

2. Un cop hagi acabat la reproducció (la construcció té 35 passos), seleccioneu “veure 

longitud dels costats” i “veure l’amplitud dels angles”. Desplaceu els vèrtexs A, B i D de 

color groc que determinen el trapezi i observeu els canvis que es produeixen. Deduïu 

una propietat respecte els costats i els angles de tot trapezi isòsceles. 

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

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Descriviu breument quin és el 
procediment per dibuixar un 
trapezi isòsceles 

 

     

Com són els costats del trapezi 
isòsceles?   

     

Com són els angles del trapezi 
isòsceles?  

     

 

5. Obriu l’arxiu MAtrapezi_isosceles_exercici.html,  heu de construir un trapezi isòsceles 

fent ús de les eines disponibles i seguint el procediment adequat. Mesureu els angles i 

costats del trapezi. Amagueu els objectes que no són necessaris. Graveu l’arxiu. 

G P F C 
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El trapezi rectangle 
1. Amb el GeoGebra obriu l’arxiu MAtrapezi_rectangle.html, feu clic en el botó 

“Reprodueix” i observeu el procediment utilitzat per dibuixar un trapezi rectangle. 

2. Un cop hagi acabat la reproducció (la construcció té 31 passos), seleccioneu “veure 

longitud dels costats” i “veure l’amplitud dels angles”. Desplaceu els vèrtexs de color 

groc que determinen el trapezi i observeu els canvis que es produeixen. Deduïu una 

propietat respecte els costats i els angles de tot trapezi rectangle. 

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

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Descriviu breument quin és el 
procediment per dibuixar un 
trapezi rectangle 

 

     

Com són els costats del trapezi 
rectangle?   

     

Com són els angles del trapezi 
rectangle?  

     

 

5. Obriu l’arxiu MAtrapezi_rectangle_exercici.html,  heu de construir un trapezi rectangle 

fent ús de les eines disponibles i seguint el procediment adequat. Mesureu els angles i 

costats del trapezi. Amagueu els objectes que no són necessaris. Graveu l’arxiu. 

G P F C 
    

 

 


