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Punts i rectes notables del triangle 

Guió de treball de l’alumne/a.....................................................................del grup............. 
 
Estudi del baricentre 
1. Amb el GeoGebra obriu l’arxiu MAtriangle_mitjanes_baricentre.html, veureu un triangle 

ABC el qual podeu variar la seva forma desplaçant els seus vèrtexs de color groc. 

2. Seleccioneu els punts mitjans dels costats i veure les mitjanes del triangle. Observeu 

com estan construïdes les mitjanes (podeu anar variant la forma del triangle) 

3. Seleccioneu veure el baricentre, feu canvis en el triangle i observeu com va variant la 

posició del baricentre. 

4. Seleccioneu veure distàncies i observeu els canvis que es produeixen en canviar la 

forma del triangle. Deduïu una propietat. 

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

6. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Definiu mitjana d’un costat 
del triangle  

     

Què és el baricentre?  

     

Pot ser exterior el baricentre  
d’un triangle?  Per què?  

     

La distància del baricentre a un vèrtex és...........de la longitud total de la 
mitjana 

     

La distància del baricentre a un punt mitjà d’un costat  és...........de la 
longitud total de la mitjana 

     

La distància del baricentre a un vèrtex és el...................que la del punt 
mitjà dels costat oposat 

     

7. Obriu l’arxiu MAtriangle_mitjanes_baricentre_exercici.html i determineu el baricentre del 

triangle que trobareu fent ús de les eines disponibles. Amagueu els objectes que no són 

necessaris. Graveu l’arxiu. 

G P F C 
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Estudi del circumcentre 
1. Obriu l’arxiu MAtriangle_mediatrius_circumcentre.html, veureu un triangle ABC el qual 

podeu variar la seva forma desplaçant els seus vèrtexs de color groc. 

2. Seleccioneu els punts mitjans dels costats i veure les mediatrius del triangle. Observeu 

com estan construïdes les mediatrius (podeu anar variant la forma del triangle) 

3. Seleccioneu veure el circumcentre, feu canvis en el triangle i observeu com va variant la 

posició del circumcentre. 

4. Seleccioneu veure la circumferència circumscrita i fixeu-vos per quins punts passa i quin 

és el seu radi. 

5. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Definiu mediatriu d’un 
costat del triangle  

     

Què és el circumcentre?  

     

Quan queda el 
circumcentre a l’interior del 
triangle?  

 

     

Quan queda a l’exterior?  
     

Quan queda sobre un 
costat? Quin costat?  

     

Quina propietat té el 
circumcentre?  

     

 

6. Obriu l’arxiu MAtriangle_mediatrius_circumcentre_exercici.html i determineu el 

circumcentre i la circumferència circumscrita al triangle fent ús de les eines disponibles. 

Heu de recordar el procediment per dibuixar una mediatriu. Amagueu els objectes que 

no són necessaris. Graveu l’arxiu. 

G P F C 
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Estudi de l’ortocentre 
1. Obriu l’arxiu MAtriangle_altures_ortocentre.html, veureu un triangle ABC el qual podeu 

variar la seva forma desplaçant els seus vèrtexs de color groc. 

2. Seleccioneu veure les altures del triangle. Observeu com estan construïdes les altures 

(podeu anar variant la forma del triangle) 

3. Seleccioneu veure l’ortocentre, feu canvis en el triangle i observeu com va variant la 

posició de l’ortocentre. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Definiu altura d’un triangle  

     

Què és l’ortocentre?  

     

Quan queda l’ortocentre a 
l’interior del triangle?   

     

Quan queda a l’exterior?  
     

Quan queda sobre un 
vèrtex?  Quin vèrtex?  

     

 

5. Obriu l’arxiu MAtriangle_altures_ortocentre_exercici.html i determineu l’ortocentre del 

triangle fent ús de les eines disponibles. Amagueu els objectes que no són necessaris. 

Graveu l’arxiu. 

G P F C 
    



4 

 

Estudi de l’ incentre 
1. Obriu l’arxiu MAtriangle_bisectrius_incentre.html, veureu un triangle ABC el qual podeu 

variar la seva forma desplaçant els seus vèrtexs de color groc. 

2. Seleccioneu veure les bisectrius del triangle. Observeu com estan construïdes les 

bisectrius (podeu anar variant la forma del triangle) 

3. Seleccioneu veure l’ incentre, feu canvis en el triangle i observeu com va variant la 

posició de l’ incentre. 

4. Seleccioneu veure la circumferència inscrita al triangle i fixeu-vos per quins punts passa i 

quin és el seu radi. 

5. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Definiu bisectriu d’un angle  

     

Què és l’ incentre?  

     

Pot ser exterior?   

     

Quina propietat té 
l’incentre?  

     

 

6. Obriu l’arxiu MAtriangle_bisectrius_incentre_exercici.html i determineu l’incentre i la 

circumferència inscrita al triangle fent ús de les eines disponibles. Heu de recordar el 

procediment per dibuixar una bisectriu d’una angle. Amagueu els objectes que no són 

necessaris. Graveu l’arxiu. 

G P F C 
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Estudi de la recta d’Euler 
1. Obriu l’arxiu MAtriangle_recta_euler.html , veureu un triangle ABC. 

2. Seleccioneu veure les diferents opcions. Observeu els canvis que es produeixen quan 

varieu la forma del triangle. 

3. Intenteu deduir una propietat observant les distàncies entre els punts que determinen la 

recta d’Euler 

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

5. Ompliu la taula. 

   G P F C 

Definiu recta d’Euler  

     

 

6. Obriu l’arxiu MAtriangle_recta_euler_exercici.html i determineu la recta d’Euler fent ús 

de les eines disponibles. Amagueu els objectes que no són necessaris. Graveu l’arxiu. 

G P F C 
    

 

 

 


