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Triangles rectangles 

Guió de treball de l’alumne/a.....................................................................del grup............. 
 
Projecció ortogonal 
1. Obriu l’arxiu MAprojeccio_ortogonal.html, us trobareu un segment AB i una recta r, els 

quals podeu modificar. 

2. Seleccioneu “veure la projecció ortogonal del segment AB sobre la recta r” 

3. Aneu variant la longitud i orientació del segment AB i la recta r, llavors, observeu com 

varia la projecció ortogonal. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Definiu projecció ortogonal 
d’un segment sobre una 
recta 

 

     

Expliqueu , breument, el 
procediment a seguir per 
determinar la projecció 
ortogonal d’un segment 
sobre una recta 

 

     

Com han de ser la recta i 
el segment per tal que la 
longitud de la projecció 
ortogonal coincideixi amb 
la del segment? 

 

     

És possible que la longitud 
de la projecció ortogonal 
sigui més gran que la del 
propi segment? 

 

     

 
5. Obriu l’arxiu MAprojeccio_ortogonal_exercici.html, us trobareu un segment AB i una 

recta. Heu de determinar la projecció ortogonal del segment sobre la recta fent ús de les 

eines disponibles i seguint el procediment adequat. Deseu l’arxiu. 

G P F C 
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Elements del triangle rectangle 
1. Obriu l’arxiu MAelements_triangle_rectangle.html, trobareu un triangle rectangle de color 

vermell, el qual podeu variar la seva forma desplaçant els seus vèrtexs (color groc). 

2. Aneu seleccionant els diferents elements que es dibuixaran automàticament. 

3. Gireu el triangle i observeu com queden situats els seus elements. 

4. Ompliu la taula: 

   G P F C 

Definiu hipotenusa  

     

Definiu catet  

     

Definiu altura  

     

Com es determina, 
geomètricament, la 
projecció ortogonal del 
catet sobre la hipotenusa? 

 

     

Què dóna la suma de les 
dues projeccions 
ortogonals dels catets 
sobre la hipotenusa? 
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Teorema de l’altura 
1. Obriu l’arxiu MAteorema_altura.html, us trobareu un triangle rectangle dividit en dos 

triangles (un vermell i l’altre blau) per l’altura sobre la hipotenusa. 

2. Desplaceu el triangle vermell mitjançant el punt lliscant i observeu com queden situats el 

dos triangles (el vermell i el blau) 

   G P F C 

Com són els dos triangles 
obtinguts en dibuixar 
l’altura sobre la 
hipotenusa? 

 

     

Fent ús de la propietat 
anterior, deduïu la relació 
entre l’altura i les dues 
projeccions 

 

     

 

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

 

   G P F C 

Enuncieu el teorema de 
l’altura  

     

Es pot aplicar aquest 
teorema en qualsevol 
triangle? 

 

     

 
4. Obriu l’arxiu MAteorema_altura_exercici.html  i calculeu les longituds indicades: 

   G P F C 

       a = ...................    b = ...................    c = ...................     
     

      d = ...................     e = ...................    f = ...................     
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Teorema del catet 
1. Obriu l’arxiu MAteorema_catet.html, us trobareu un triangle rectangle de color blau 

dividit en dos triangles per l’altura sobre la hipotenusa. Fixeu-vos en el triangle de color 

vermell determinat per el catet del triangle gran i la seva projecció ortogonal m sobre la 

hipotenusa. 

2. Desplaceu el triangle vermell mitjançant el punt lliscant i observeu com queden situats el 

dos triangles (el vermell i el blau) 

   G P F C 

Com són els dos triangles?  

     

Fent ús de la propietat 
anterior, deduïu la relació 
entre la hipotenusa, un 
catet i la seva projecció 
ortogonal. 

 

     

 

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

 

   G P F C 

Enuncieu el teorema del 
catet  

     

Quina seria la versió del 
teorema del catet si 
haguéssim treballat amb 
l’altre catet del triangle 
rectangle? 

 

     

 
4. Obriu l’arxiu MAteorema_catet_exercici.html i calculeu les longituds indicades: 

   G P F C 

       a = ...................    b = ...................    c = ...................     
     

      d = ...................     e = ...................    f = ...................     
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Teorema de Pitàgores 
1. Obriu l’arxiu MAteorema_pitagores1.html, us trobareu un triangle rectangle en què a 

cada catet s’ha dibuixat un quadrat. 

2. Desplaceu el punt lliscant “deduir el teorema de Pitàgores” i observeu els canvis que es 

produeixen. 

3. Deduïu una relació entre la hipotenusa i els dos catets del triangle rectangle. 

4. Seleccioneu “veure el teorema” i comproveu si era encertada la vostra deducció. 

5. Feu el mateix amb l’arxiu MAteorema_pitagores2.html i podreu veure una versió una 
mica diferent. 

   G P F C 

Expliqueu, breument, en 
què es basen les dues 
deduccions del teorema de 
Pitàgores 

 

     

Enuncieu el teorema de 
Pitàgores  

     

Feu un petit resum sobre 
Pitàgores, qui era i que va 
aportat a les matemàtiques 

 

     

 
5. Obriu l’arxiu MAteorema_pitagores_exercici1.html i calculeu les longituds indicades: 

   G P F C 

       a = ...................    b = ...................    c = ...................   d = ..................  
     

 
6. Obriu l’arxiu MAteorema_pitagores_exercici2.html i calculeu les longituds indicades: 

   G P F C 

       a = ...................    b = ...................    c = ...................   d = ..................  
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Exercici final 
1. Obriu l’arxiu MAexercici_final.html i calculeu les longituds indicades: 

   G P F C 

Triangle 1    a = ........................    b = ........................    c = .......................   
     

Triangle 2    a = ........................    b = ........................    c = .......................   
     

Triangle 3    a = ........................    b = ........................    c = .......................   
     

 

 

 

 


