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Propietat fonamental i classificació dels triangles 

Guió de treball de l’alumne/a.....................................................................del grup............. 
 
Propietat fonamental dels triangles 
1. Amb el GeoGebra obriu l’arxiu MAtriangles_angles_propietat.html , veureu un triangle 

construït amb els angles assenyalats amb colors diferents 

2. Desplaceu el punt lliscant de color blau i observeu el resultat. Canvieu la forma del 

triangle bellugant els vèrtexs de color groc i observeu. 

3. Deduïu una propietat per als angles interiors dels triangles 

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

5. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Quina és la propietat 
fonamental que compleixen 
els angles interiors d’un 
triangle? 

 

     

Aquesta propietat, es 
compleix per a tot tipus de 
triangle? 

 

     

 

6. Obriu l’arxiu MAtriangle_angles_propietat_exercici.html , us trobareu cinc triangles els 

quals els falten uns angles, aplicant la propietat fonamental, calculeu-los i ompliu la 

taula: 

   G P F C 

A =.............. B .............. C =.............. D =.............. E = ..............        

     

F =.............. G =.............. H =..............  I = ..............    
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Classificació dels triangles 
1. Obriu l’arxiu MAtriangles_classificacio.htm, veureu un triangle amb les mesures dels 

seus tres angles i costats juntament amb la seva classificació respecte als angles (color 

verd) i als costats (color vermell)  

2. Desplaceu els vèrtexs de color groc que determinen el triangle i observeu els canvis que 

es produeixen i observeu la seva classificació. 

3. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Definiu triangle acutangle  

     

Definiu triangle rectangle  

     

Definiu triangle obtusangle  

     

Definiu triangle equilàter  

     

Definiu triangle isòsceles  

     

Definiu triangle escalè  

     

 

4. Obriu l’arxiu MAtriangles_classificacio_exercici.html, us trobareu un  conjunt de triangles 

dibuixats els quals heu de classificar segons com són els seus costats i també com són 

els seus angles. 

Si dubteu amb la longitud dels costats o l’amplitud dels angles, els podeu mesurar fent 

ús de les dues eines disponibles: clicant l’eina angles i posteriorment clicant sobre un 

triangle mesurareu els tres angles del triangle i amb l’eina distància cliqueu sobre un 

costat del triangle i obtindreu la seva mesura. 

 



3 

 

 

5. Ompliu la taula següent: 

   G P F C 

El triangle A és:    ................................  i  ............................. 
     

El triangle B és:   .................................  i  ............................. 
     

El triangle C és:   .................................  i  ............................. 
     

El triangle D és:   .................................  i  ............................. 
     

El triangle E és:   .................................  i  ............................. 
     

El triangle F és:   .................................  i  ............................. 
     

El triangle G és:   .................................  i  ............................. 
     

 


