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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  1 

TREBALL AMB RECTES  

La primera proposició del llibre Els Elements d’Euclides, ens mostra com construir un triangle 
equilàter sobre un segment donat. 

Abans de començar amb la construcció serà necessari que els alumnes busquin que significa 
un triangle equilàter. 

Activitat 1 

LLIBRE I_Proposició 1 

Diu: “Construir un triangle equilàter sobre un recta fin ita donada” 

Significa: Construir un triangle sobre un segment d onat. 

Observa la següent construcció, que reprodueix els passos que va seguir Euclides per poder 
fer la construcció: 

Hipótesis: Sigui AB el segment donat. 

Pas 1: Amb centre en A i radi AB dibuixa la circumferència D. 

Pas 2: Altre cop, amb centre en B i radi BA dibuixa la circumferència E. 

Pas 3: Anomenem C el punt on es tallen les dues circumferències, i dibuixem els segments AC 
i BC. 

Construcció triangle equilàter 

Un cop vista la presentació, ara intenta fer-ho tu amb regle i compàs. 
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Afirmem que el triangle ABC, de costats AB, AC i CB és un triangle equilàter, donat que A és el 
centre de la circumferència D, aleshores, els segments AC y AB són iguals, és a dir AC=AB 

I com que B és el centre de la circumferència E, aleshores, els segments CB i AB són iguals, és 
a dir CB=AB. 

Per tant, AC=AB i CB=AB , també es pot afirmar que AC=CB. Això significa que el triangle ABC 
és un triangle equilàter. 

Comprova-ho tu mateix en el següent enllaç, desplaçant els punts lliscants de gir sobre A i 
sobre B. 

Comprovació del triangle 

Ara desplaça els punts A i B del segment i observa que passa. Fes una breu descripció. 

 

 

 

 

Contesta les següents preguntes raonant les teves respostes 

1) Quants triangles equilàters podem construir a partir del segment AB donat? 
 
 
 
 
 
 
 
 

2) Que passa si augmentem la longitud del segment? I si la disminuïm?. 
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Que passa, respecte l’angle format per ACB, si traces una recta pels punts on es tallen les 
dues circumferències? Comprova-ho en el següent enllaç. 

Bisectriu d’un angle 

 

Amb aquest enllaç acabem de demostrar la Proposició 9 del Llibre I que diu així: 

LLIBRE I_Proposició 9 

Diu: “Bisecar un angle rectilini donat” 

Significa: Dividir en dos angles iguals un angle re ctilini. 

Ara ho farem de la manera que ho va fer Euclides per a un angle qualsevol, seguint els seus 
passos: 

Hipótesis: Sigui BAC l’angle donat. 

Pas 1: Agafem un punt qualsevol sobre el segment AB que ni direm D, i formarem el segment 
AD. 

Pas 2: Ara podem construir un segment de la mateixa mida que AD sobre el segment AC, 
d’aquesta manera obtindrem que AE=AD. Això ho farem empleant el compàs, traçant una 
circumferència amb centre en A i de radi AD. 

Pas 3: Construim el segment DE. 

Pas 4: Tal i com hem estudiat anteriorment, per la Proposició 1, podem construir el triangle 
equilàter DEF sobre DE. Per tant, DE=EF=DF. 

Pas 5: Construïm el segment AF 

Podem dir que el segment AF és la bisectriu l’angle BAC. 

Bisectriu d’un angle qualsevol 

Ara fes-ho tu amb regle i compàs: 
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Per comprovar-ho observem el següent: 

Els triangles DAF i FAE són iguals, per tant, com ja havíem dit AF és la bisectriu de l’àngle 

Comprovació de la bisectriu 

 

3) Amb la observació anterior, intenta deduir que passa amb el AF respecte el segment 
DE: 

 

 
 
 

 

 

Observa ara la animació del següent enllaç: 

 

Mediatriu d’un segment donat 

 

Amb aquesta animació, demostrem la Proposició 10 del Llibre I que diu així: 

LLIBRE I_Proposició 10 

Diu: “Bisecar una recta finita donada” 

Significa: Dividir en segments iguals un segment do nat. (Mediatriu). 

Seguint els passos descrits en el llibre I dels Elements, tenim: 

Hipótesis: Sigui AB un segment donat. 

Pas 1: Segons la proposició 1 estudiada anteriorment, podem construir un triangle equilàter 
ABC sobre el segment AB. 

Pas 2: Per la proposició 9 podem construir la bisectriu CD de l’angle ACB 

Pas 3: Per tant, l’angle ACD= BCD 

Afirmem que la mediatriu de AB passa pel punt D, ja que els triangles ABC i BCG són iguals. 

Ara has de demostrar tot el que has après amb el següent exercici. L’hauràs de desar amb el 
teu nom i entregar-ho al professor. 

Exercicis geogebra  
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  1.1 (AMPLIACIÓ) 

Per tal de poder ampliar els teus coneixements, et proposem un parell d’activitats basades en 
les proposicions 11 i 12 del llibre I dels Elements  d’Euclides. En el fons, es tracta de fer servir 
el que has après fins ara.  

Activitat 1 

LLIBRE I_Proposició 11 

Diu: “Donada una recta, traçar des d’un punt de la recta , una línia recta que formi angles 
rectes” 

Significa: Donat un segment i un punt del segment, dibuixar un línia perpendicular al 
segment que passi per aquest punt. 

Observa la següent construcció, que reprodueix els passos que va seguir Euclides per poder 
fer la construcció: 

Hipòtesis: Sigui AB el segment donat i C el punt donat. 

Pas 1: Agafem qualsevol punt de la recta D i dibuixem una circumferència amb centre a C per 
obtindre el punt E 

Pas 2: Sabem que el segment CD és igual al segment CE i C es troba en el punt mig. 

Pas 3: Construïm el triangle equilàter sobre de DE i dibuixem la perpendicular que passarà pel 
punt C. 

Construcció de perpendicular d’un segment que passa per un punt del segment 

Un cop vista la presentació, ara intenta fer-ho tu amb regle i compàs. Anomena els extrems 
d’aquest segment A i B, i senyala un punt C per on hauràs de fer la perpendicular. 
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Activitat 2 

LLIBRE I_Proposició 12 

Diu: “Donada una recta indefinida, traçar des d’un punt donat que no estigui en la 
mateixa recta, una recta perpendicular” 

Significa: Donada una recta i un punt fora de la re cta, dibuixar un segment perpendicular 
a la recta que passi per aquest punt. 

Observa la següent construcció, que reprodueix els passos que va seguir Euclides per poder 
fer la construcció: 

Hipòtesis: Sigui AB el segment donat i C el punt donat. 

Pas 1: Agafem qualsevol punt de la recta D i dibuixem una circumferència amb centre a C per 
obtindre el punt E 

Pas 2: Construïm el triangle equilàter sobre de DE i dibuixem la perpendicular que passarà pel 
punt C. 

Construcció de la perpendicular a un segment que passa per un punt fora del segment. 

Un cop vista la presentació, ara intenta fer-ho tu amb regle i compàs. Anomena els extrems 
d’aquest segment A i B, i senyala un punt C per on hauràs de fer la perpendicular. 
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA  2 

IGUALTAT ENTRE TRIANGLES 

Les proposicions 4, 8 i 26 del llibre I de Els Elements d’Euclides, ens mostren com identificar 
dos triangles iguals. 

Activitat 1 

LLIBRE I_Proposició 4 

Diu: “Si dos triangles tenen dos costats iguals a dos co stats respectivament, i tenen, 
iguals els angles continguts pels costats iguals, a leshores també tenen la base igual, el 
triangle igual al triangle i els angles restants ig uals a els angles restants respectivament, 
al saber aquells oposats als costats oposats al cos tats iguals.” 

Significa: Si dos costats d’un triangle i l’angle c omprès són respectivament iguals a dos 
costats i el angle comprès d’una altre triangle, al eshores els triangles son congruents, és 
a dir, iguals. 

Observa la següent construcció, observa que passa quan desplaces els costats dels triangles. 

Congruència de triangles 

Pas 1: Si el segment A és igual. 

Pas 2: Si el segment B és igual 

Pas 3: Si l’angle que formen els dos segments A i B són iguals, és a dir, α = β 

 

Aleshores els triangles són iguals. 

LLIBRE I_Proposició 8 

Diu: “Si dos triangles tenen dos costats iguals a dos co stats respectivament, i tenen 
també la base igual a la base, aleshores també tind ran els angles iguals a aquells que 
estan continguts en els costats iguals.” 

Significa: Si els tres costats d’un triangle són re spectivament iguals als tres costats de 
l’altre triangle, aleshores els triangles son congr uents, és a dir, iguals. 

Observa la següent construcció, observa que passa quan desplaces els costats dels triangles. 

Congruència de triangles 

Pas 1: Si el segment A és igual. 

Pas 2: Si el segment B és igual 

Pas 3: Si el segment C és igual. 

 

Aleshores els triangles són iguals. 
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LLIBRE I_Proposició 26 

Diu: “Si dos triangles tenen dos angles iguals a dos ang les respectivament, i un costat 
igual a un costat, a saber, el costat adjacent als angles iguals o aquell de subtendeix a 
un dels angles iguals, aleshores també tindran els costats restants iguals als costats 
restants giuals i a l’angle restant.” 

Significa: Si dos triangles tenen dos angles iguals  i un costat igual, que sigui el costat 
adjacent, o el costat oposat als angles iguals, ale shores els triangles són congruents, és 
a dir, iguals. 

Observa la següent construcció, observa que passa quan desplaces els costats dels triangles. 

Congruència de triangles 

Pas 1: Si l’angle α és igual a β 

Pas 2: Si l’angle δ és igual a ε 

Pas 3: Si el segment B, A ó C és igual. 

 

Aleshores els triangles són iguals. 

Quants elements es necessiten comprovar que siguin iguals per a que es compleixi la igualtat 

entre triangles? Raona la resposta. 

 

 

 

 

Demostra en la següent construcció que és possible que un triangle tingui dos elements iguals 

a un altre triangle, però que no siguin iguals. 

a) Dos costats iguals,  

 

 

 

 

 

b) Dos angles iguals 

 

 

 

c) Un costat igual i un angle igual 


