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CONSTRUÏM I CLASSIFIQUEM TRIANGLES 
 
Objectius:  

- Descobrir quan es pot construir un triangle. 
- Classificar els triangles segons els seus costats i els seus angles. 
- Construir triangles amb regle i compàs. 

 
Descripció de l’activitat:  
El triangle és el polígon de menor nombre de costats. S’utilitza molt en 
estructures perquè és una figura molt rígida. En aquesta activitat, i amb ajuda 
de material, podrem arribar a la conclusió que donats tres costats no sempre es 
pot construir un triangle. També treballarem la classificació dels triangles 
segons els seus costats i segons els seus angles, concloent que no es poden 
construir tots els triangles tenint en compte les dues característiques alhora. 
 
Recursos emprats:  
 

- 1 tira de 4 cm de llargada. 
- 1 tira de 5 cm de llargada. 
- 1 tira de 6 cm de llargada. 
- 1 tira de 8 cm de llargada. 
- 1 tira de 10 cm de llargada. 
- 1 tira de 12 cm de llargada. 
- Tisores. 
- Llapis. 

 
Aspectes didàctics i metodològics:  
Una activitat prèvia a aquesta per a l’alumnat amb més dificultats és “Construïm 
triangles” proposada pel cicle mitjà. 
La utilització de material ens ha de permetre treballar un mateix triangle en 
diferents posicions en el pla, i no sempre haurem de situar un costat en posició 
paral·lela a la base de la taula o del foli. És bàsic incidir en aquest aspecte de 
cara a posteriors treballs amb el triangle i amb altres figures geomètriques. 
El document “Plantilla_tires.pdf” conté les tires que utilitzarem per realitzar 
aquesta activitat. S’aconsella imprimir aquest document sobre cartolina i cada 
alumne i alumna ha de tenir totes les tires. 
Caldrà repassar, si el professorat ho creu convenient i abans de realitzar 
l’activitat, la classificació dels triangles segons els seus costats i els seus 
angles. 
En la columna “observacions” de l’activitat 1 anotarem les particularitats que es 
vegin en la construcció dels triangles: els costats se superposen, es forma un 
triangle rectangle, o qualsevol altra informació que l’alumnat cregui convenient 
recollir, sempre que no quedin ja recollides en la taula. 
En l’activitat 2 s’ha d’arribar a la conclusió que, donats tres costats, no sempre 
es pot construir un triangle, i que la llargada dels dos costats més curts ha de 
ser més gran que la llargada del costat llarg. 
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En l’activitat 3 l’alumnat escriurà les seves pròpies definicions dels conceptes 
indicats observant la taula de la primera activitat. El professor o la professora, a 
l’alumnat que mostri dificultat, l’hi farà fer una reflexió en les files corresponents 
de la taula. 
En l’activitat 10 s’apliquen les dues característiques alhora, i l’alumnat s’ha 
d’adonar que hi ha dos triangles que no es poden construir. 
 
Documents adjunts: 
 
- MA_construim_i_classifiquem_triangles.doc: activitat a realitzar per 

l’alumnat. 
- Plantilla_tires.pdf: plantilla amb el material per realitzar l’activitat. 
 
Enllaços: 
 
http://www.youtube.com/watch?v=QsmFsl0kXM8 
 
Vídeo explicatiu de la construcció, amb regle i compàs, d’un triangle donats els 
seus costats. 
[Consulta: 15 d’octubre 2010] 
 
http://www.youtube.com/watch?v=trvOEIjF7Is&feature=related 
 
Vídeo explicatiu de la construcció, amb regle i compàs, d’un triangle equilàter. 
[Consulta: 15 d’octubre 2010] 
 
http://www.xtec.es/~smora/geogebra/figures_planes/clas_triangles.html 
 
Enllaç interactiu en què es treballa amb GeoGebra la classificació dels triangles 
segons els seus costats i segons els seus angles. 
[Consulta: 15 d’octubre 2010] 
 
 


