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TEMA 1 PERPENDICULARS I PARAL·LELS
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Fitxa consolidació traçats fonamentals part 1:
 mediatriu, perpendicularitat i divisió per Thales

data:                  grup: Nom:

1. Donat el segment ĀB fer la mediatriu.

2. Fer una recta perpendicular a la recta «r» donada que passi per P.

3. Fer una recta perpendicular per l’extrem de la semirecta Q-s



4. Fer una perpendicular a la recta «t» que passi per R.

5. Divideix el segment C̄D en set parts iguals, per Thales
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Fitxa consolidació traçats fonamentals part 1:angles

data:                  grup: Nom:

1. Fer la BISECTRIU dels angles donats

2. Dibuixar un angle recte i fer la TRISECCIÓ



3. Divideix l’angle en 5 parts iguals a través de la DIVISIÓ APROXIMADA D’ANGLES

4. Dibuixa amb el compàs els angles següents: 90º, 45º,60º,30º i 75º

V
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Examen Tema 1 Geometria plana         Data:                 Nom: 

1) Fer la bisectriu d’un angle de 45º. (2/35 pt)

2) Divideix gràficament en 9 parts el segment AB  de 5,7 cm. (2/35 pt) 



3) Fer les perpendiculars a la recta donada que passin per P i Q (2/35 pt)

25) Traça una paral·lela amb compàs a la recta m, que passi pel punt A. (3/35 pt)  

A

m



4) Traça perpendiculars a EB  cada 10mm, dintre del triangle ÂBE  (2/35 pt)
5) Traça paral·leles cada 15mm DG  dintre triangle D̂FG  (2/35 pt)
6)  Traça paral·leles a GH  cada 6 mm dintre del triangle D̂GH (2/35 pt)



Digues si son certes o falses les següents afirmacions (1/35pt cada una):

7) el punt C és la intersecció entre EF i AD ? 

8) el segment EB és perpendicular a AC ?

9) el segment FC és paral·lel a HG ?

10) el segment HC és perpendicular a DB ?

11) el segment EB és paral·lel a CH ?

12) el segment BG és perpendicular a CH ?

13) el segment CF és paral·lel a BE ?

14) l’angle comprès entre els segments BE i BC és un angle recte? 

15) l’angle comprès entre els segments CD i CE és un angle recte? 

16) l’angle comprès entre els segments HC i BC és un angle de 90º? 

17) l’angle comprès entre els segments FC i CH és un angle agut? 

18) l’angle comprès entre els segments HC i EC és un angle obtús?

19) l’angle comprès entre els segments AB i BE és un angle agut?

20) la intersecció entre les perpendiculars és un angle recte.

21) les paral·leles no s’ interseccionen mai.

22) l’angle comprès entre els segments DC i CH és igual a 

l’angle comprès entre els segments EB i BH ?



23) Quan tracem la perpendicular a un segment per el seu punt mig obtenim? (2/35 pt)

24) Defineix el Teorma de Thales (2/35 pt)

25) Traça una paral·lela amb compàs a la recta m, que passi pel punt A. (3/35 pt)



TEMA 2: TRIANGLES



TRIANGLE

Definició de triangle: el triangle és un polígon de tres costats i tres angles interiors. La suma dels 

tres angles del triangle sempre toma 180 graus. El triangle és la figura més rígida que existeix. Els 

triangles es classifiquen segons els costats (equilàter, isòsceles i escalè) i segons els angles 

(acutangle, obtusangle i rectangle). Els costats del triangle rectangle tenen un nom especial : 

catets (2 costats) i hipotenusa (1 costat).

Podem construir un triangle amb tres dades.

Rectes i els punts notables dels triangles

1) MEDIATRIU-CIRCUMCENTRE

 la mediatriu d'un triangle   es troba fent la mediatriu de cada costat.

el punt on es troben les tres mediatrius és el circumcentre. El circumcentre és el centre de la 

circumferència què circumscriu els tres vèrtexs del triangle. El circumcentre pot trobar-se dintre o 

fora del triangle. 

2) BISECTRIU-INCENTRE

La bisectriu d'un triangle es troba fent la bisectriu dels tres angles d'un triangle. El punt on es 

troben les tres bisectrius és el incentre. El incentre es el centre interior de la circumferència. 

Sempre es troba dintre de la circumferència. Per fer una circumferència necessitem el centre i el 

radi. Teniu al centre amb l’incentre i per trobar el radi hem de fer les tangents de cada costat.

3) MITJANES- TRIANGLE COMPLEMENTÀRI

La mitjana d'un triangle és troba traçant una línia des del punt mig d'un costat fins al vèrtex oposat.

El punt on es troben les tres mitjanes és al baricentre. El Baricentre es troba sempre dintre del 

triangle i és el punt d'equilibri. El baricentre està a ⅔ de la mitjana. Unint els peus de la mitjana 

obtenim el triangle complementari, que té la mateixa proporció que el triangle original.

4) ALÇADES- TRIANGLE ÒRTIC

L’alçada d'un triangle és la perpendicular a un costat que passa pel vèrtex oposat. El punt on es 

troben les tres alçades és el ortocentre. L’ortocentre pot trobar-se fora del triangles. Unint els tres 

peus de les alçades trobem al triangle òrtic, que té moltes utilitats el dibuix. 
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Fitxa 8,1: Triangles, construcció de triangle. Trobar incentre. 

data:                  grup: Nom:

1) Construir un triangle equilàter de costat 4cm
2) Construir un triangles isòsceles si a=3cm i c= 5cm
3) Construir un triangle rectangle si els catets mesuren 4cm i 6 cm
4) Construir un triangle rectangle si un catet mesura 4cm i la hipotenusa 7cm.
5) Construir un triangle si a=5cm, ÂBC =30º i ÂCB =45º (angles constuits amb 
compàs).
6) Construir un triangle si a=5cm,  ÂBC =45º i b=4cm.

7) Dibuixa el incentre del dos triangles i marca els punts de tangència.

                                             
A

C Ba

b c

a

c

b

A

C B
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Fitxa 8, Triangles, construcció de triangle. Trobar circumcentre i incentre. 

data:                  grup: Nom:

Dibuixa els triangles amb les dades que tens:



5) Dibuixa el circumcentre del següent triangle.

7) Dibuixa el incentre del triangle i marca les tres tangents.
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Fitxa 11: Troba el circumcentre, incentre, baricentre i ortocentre.

data:                  grup: Nom:

                                             

A

C B
a

b c

a

cb
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C B
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TEMA 3: POLÍGONS REGULARS
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Fitxa de reforç polígons regulars. Pentàgon i decàgon

data:                  grup: Nom:

1.- dibuixa un pentàgon regular inscrit en una circumferència de 7 cm.
2.- dibuixa un decàgon regular inscrit en una circumferència de 8 cm.

Pas 1: dibuixa una circumferència del radi del enunciat.

Pas 2: traça un diàmetre horitzontal

Pas 3: fes la mediatriu del diàmetre per obtindre els eixos 
perpendiculars.

 

Pas 4: torna a fer la mediatriu aquest cop del radi i 
allarga-la fins que talli la circumferència inicial.



Pas 5: unim els punt C amb el A

Pas 6. abatim el segment CA sobre la horitzontal i 
obtenim el punt D

Pas 7: el segment AD és el costat del pentàgon regular

Pas 8: passem aquest segment a la circumferència inicial, 
obtenint el punt 1



Pas 8: ara passem el segment a l’altra part de la 
circumferència inicial, punt 2

Pas 9: ara passem el segment més abaix, punt 3

Pas 10: ara traspassem el segment de abaix a l’altra part de 
la circumferència, punt 4

Pas 11: Unim els punts que hem trobat i obtenim el 
pentàgon regular.

si volem obtenir un decàgon hem de fer les mediatrius dels costats.
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Fitxa de reforç polígons regulars. Hexàgon i dodecàgon

data:                  grup: Nom:

1.- dibuixa un hexàgon inscrit en una circumferència de 6 cm.
2.- dibuixa un dodecàgon inscrit en una circumferència de 7cm.

Pas 1: dibuixa una circumferència del radi del enunciat i el seu 
diàmetre vertical

Pas 2: amb el mateix radi que l'enunciat punxa abaix i tracem un 
arc fins a tallar la circumferència inicial.

Pas 3: amb el mateix radi que l'enunciat punxa a dalt i tracem un 
arc fins a tallar la circumferència inicial.

  

Pas 4: unim tots els punts i obtenim un hexàgon regular 



            si volem construir un dodecàgon regular
             Pas 5. fem la mediatriu d’un costat

             Pas 6. allarguem la mediatriu fins als dos costats de la
             ciurcumfència

             Pas 7: fem les mediatrius dels altres costats i els
            allarguem.

                 Pas 8: unim tots els punts d’intersecció i obtenim un
                 dodecàgon regular. 
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Fitxa de reforç polígons regulars. Mètode general

data:                  grup: Nom:

1.- dibuixa un octògon regular inscrit en una circumferència de 7 cm pel mètode general.
2.- dibuixa un heptàgon inscrit en una circumferència de 8 cm pel mètode general.

Pas 1: dibuixa una circumferència del radi del enunciat.

Pas 2: traça un diàmetre vertical AB

Pas 3: hem de dividir el diàmetre per Thales en les mateixes 
parts que volem obtenir el polígon. En aquest cas en 8 parts.
Fem una línia auxiliar amb un angle qualsevol

  

Pas 4: marquem les parts sobre la línia auxiliar



Pas 5: unim el ultim punt de la línia auxiliar amb el límit 
del diàmetre. I aquesta direcció serà la més important 
perquè farem paral.les a ella.

Pas 6. un cop tenim dividit el diàmetre en les parts que 
volem, (en aquest cas en 8) les numerem

Pas 7: dibuixem un «peix» i obtenim el punt C. Punxant 
a B amb radi el diàmtre AB  dibuixem un arc, i 
punxant a A amb radi el diàmetre AB dibuixem l’altre 
arc, que es tallen a C.

Pas 8: Unim el punt C amb els nombres parells i 
allarguem la línia fins al cap del «peix», fins a l’extrem 
de la circumferència obtenint 1’, 2’ i 3’.



Pas 9: ara passem el punt 1’ a l’altra part de la 
circumferència. Ho fem amb el compàs punxant a A i 
agafant la distància A 1 ' . Obtenim 4’.

Pas 10: ara passem el punt 3’ a l’altra part de la 
circumferència. Ho fem amb el compàs punxant a A i 
agafant la distància A 2' . Obtenim 5’

Pas 11: ara passem el punt 4’ a l’altra part de la 
circumferència. Ho fem amb el compàs punxant a A i 
agafant la distància A 3 ' . Obtenim 6

Pas 12: Unim els punts que hem trobat i obtenim el 
octògon regular.







Seguint l’exemple de la làmina

Dibuixa els següents polígons inscrit en circumferència de 5 cm de radi:
- triangle, hexàgon, dodecàgon
- quadrat i octògon
- pentàgon i decàgon
- heptàgon i polígon de 14 costats
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Làmina 14 Polígons estrellats

A partir d’una circumferència de 7cm de radi, construeix un polígon regular estrellat amb el 

mètode general. Escull el nombre de passos que vols que tingui i dibuixa’l amb un gruix de 

0.5cm i pinta'l amb retoladors o llapis de colors.

Els polígons els anomenem pel     {nombre costatnombre pas }





TEMA 4: TANGÈNCIES



3) Els punts de tangència sempre s’han de 
marcar.

2)

3 lleis de les tangències
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Fitxa de reforç tangents. 
Exercici 30.2 
Fes les rectes tangents a la circumferència que passa pel punt A exterior

Pas 1:  dibuixa la línia que uneix el centre de la 
circumferència O1 amb el punt A.

Pas 2: fes la mediatriu

     Pas 3: fes l’arc capaç i trobes els punts T1’ i T1’’ on es
     tallen les dos circumferències.

   

    Pas 4: Una recta tangent solució es la que uneix els
    punts T1’ amb A.
    I l’altra recta tangent solució es la que uneix els 
    punts T1’’ amb A.
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Fitxa de reforç tangents. 
Exercici 30.3 
Fes les rectes tangents exterior comunes a les dues circumferències donades.

Pas 1: Desinflem les dues circumferències fins a 
obtenir un punt a la circumferència més petita. 
Restem a la circumferència  gran el radi de la més 
petita r3.

Pas 2: Un cop tenim un punt i una circumferència 
reduïda. Fem la recta tangent a una circumferència 
per un punt exterior (exercici 30.2)

     Pas 3: Trobem els punts de tangència T2’ i T2’’.

   



   

 Pas 4: allarguem la recta que uneix el centre 02 
amb T2’ i T2’’ per obtenir els punts A i B

Pas 5: traslladem amb paral.la  la recta que uneix
el centre 02 amb amb els punts A i B a la 
circumferència petita. Obtenim C i D

Pas 6: unim C amb A tenim una recta tangent 
exterior. I unint D amb B obtenim l’altra recta 
tangent exterior.
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Fitxa de reforç tangents. 
Exercici 30.4 
Fes les rectes tangents interiors comunes a les dues circumferències donades.

Pas 1: Dibuixem els dos radis paral.lels i obtenim els 
punts A i B.

Pas 2: Unim els centres de les dues circumferències

Pas 3: Ajuntem el punt A amb el B i obtenim C.
Ens trobem amb el cas de l’exercici 30.2; doncs hem 
de dibuixar la recta tangent a la circumferència gran 
que passa per un punt exterior C. I també hem de 
dibuixar la recta tangent a la circumferència petita que 
passa pel punt C

   

Pas 4: Comencem a dibuixar la recta tangent de la 
circumferència gran que passa per C: per això tracem 
la mediatriu entre el centre 02 i C.



   

Pas 5: dibuixem l’arc capaç i on es tallen les dues 
circumferències obtenim els punts 
de tangència T2’ i T2’’

Pas 6: tornem a fer el mateix amb la circumferència 
petita. Mediatriu i arc capaç i on es tallen les dues 
circumferències obtenim els 
punts de tangència T1’ i T1’’

Pas 7: unim T1’ amb T2’’ i 
unim T1’’ amb T2’ i si ho hem fet bé les rectes 
tangents han de coincidir en el punt C.
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data:                  grup: Nom:

30.1.- Fes la recta tangent a la circumferència 
per el punt P, que pertany a la circumferència.

30.2.-Fes les rectes tangent a la circumferència que 
passa pel punt A exterior.

30.3.-Fer les rectes tangents exteriors comunes a les dues circumferències donades.

RECTES TANGENTS A LA CIRCUMFERÈNCIA FITXA 30

30.4.-Fer les rectes tangents interiors comunes a les dues circumferències donades.
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data:                  grup: Nom:

Fitxa 31: Fes les rectes tangents exteriors o interiors comunes per aconseguir dibuixar la serp i l’anella

obre llaunes.

Exercici 1, serp
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Prova 2 de tangències, 3ES0

data:                  grup: Nom:

1) Anomena les tres lleis de les tangències amb el dibuix explicatiu.



2) Dibuixa les rectes tangents corresponents a la cadena de distribució de la bicicleta. Senyala-hi amb
total precisió els punts d'enllaç que es produeixen entre rectes i arcs de circumferència.


