
CONSTRUÏM TRIANGLES 

EXPLICACIÓ DE L’ACTIVITAT. 

Activitat adreçada a alumnes de 5è 

INVESTIGACIÓ  

CONSTRUÏM TRIANGLES 
Donada la mesura dels tres costats d’un triangle: 

“Cercar alguna "norma" per saber numèricament, sense construir-lo, si 
un triangle es pot fer o no.” 

- Comprova si aquestes dimensions corresponen  a les dimensions 
d’un triangle. 

- Quines? 
(3,3,4)                          (3,4,5)                                    
(5,5,8)                          (10, 2, 20)                                                           
(4, 5, 6)                                            (2, 3, 6) 
 
Prova de construir triangles i digues si es poden construir o no. 
 

Els alumnes construeixen triangles amb canyes i s’enganxen en dues 

cartolines segons es puguin o no formar 

els triangles. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

S’anoten en dues columnes les ternes que poden formar triangles i no. 

 

A partir d’aquí primer individualment i després en grup es fan 

conjectures mirant els resultats a partir de les preguntes: 

Observa els resultats. 
- Què ha passat? 
- Què heu observat? 
- Podríem fer algunes generalitzacions? 
- Quan es pot formar un triangle? 

 

 

 



Es posen en comú les conjectures que es van escrivint a l’ordinador 

- El primer nombre ha de ser més petit que el del mig i l’ últim mes gran  

- Cada vegada que volia fer un triangle que no es pogués fer hem sortia un que 

si. 

- Molts  triangles tenen dos costats iguals i un de diferent (isòsceles ) 

- No tots els triangles es poden construir.  

- Quan tots els costats són iguals es pot formar un triangle. Diríem que són 

equivalents. (equilàters) 

- Si sumem dos nombres i dóna el tercer no es pot fer perquè queden dues línies 

paral·leles. 

- Un triangle es pot fer quan sumant dos nombres no dóna el tercer. 

- Si sumem dos costats ens ha de donar un 

nombre més gran que el tercer costat. 

Es van descartant les conjectures que semblava que no es complien i es 

comprova si aquesta norma es complia per tots els triangles que havíem 

construït.  

Reproducció d’una conversa per tal d’anar comprovant alguna 

conjectura. 

- (PAU) Els triangles que tenen dos costats iguals i un de diferent, es poden 

construir sempre.  

- (TOTS)Sempre?  

- JO Comprovem amb un triangle de (6,6,15). 

- (TOTS) NO es pot. 

- (JO) Perquè?  

- (AMAL) Perquè el 15 és més llarg que el 6 i 6. (Amal) 

- (JUAN) 6 i6 fan 12 i es més petit que 15 (Juan) 

- (JUAN) (7,7,9) 7 mes 7 =14, menys 9=5. NO (Juan) 

- (SERGI) Comprovo (12,6,6) perquè 6 i 6 fan 12- si que és pot fer. (Sergi) 

- JUAN) els que tenen dos costats iguals i un de diferent, sempre tenen un 

nombre imparell(Juan) provo de fer (6,6,16) a veure si es pot fer. 

- ALBA) (1,1,3) no es pot fer perquè 1 i 1 és més curt que 3. (Alba) 

- (PAU)Si la suma dels nombres iguals és més petita que l’altre, no es pot fer 

(Pau). 

- (JO) Això només passa amb els triangles que tenen dos costats iguals? 

 

 



 

DIMENSIÓ QUE S’HA TREBALLAT 

- Raonament i prova. 

Competència 4: Fer conjectures matemàtiques adients en situacions 

quotidianes i comprovar-les. 

Competència 5: Argumentar les afirmacions i els processos 

matemàtics realitzats 

També s’ha fet donar compte als nens que han fet connexions 

matemàtiques: triangles equivalents, tipus de triangles segons els 

costats. 

 

VALORACIÓ DE L’ACTIVITAT 

Es valora molt positivament, l’actitud dels nens ha estat en tot moment 

molt positiva,  han mostrat molt interès per resoldre la investigació, 

s’esforçaven en construir triangles diferents.  

Els ha costat començar a fer conjectures, però quan un ha començat a 

fer-ne tots volien dir la seva.  

Ha costat arribar a trobar la norma, un factor limitant ha estat el temps, 

per això en acabar la sessió alguns alumnes han marxat dient que 

comprovarien si es complia en tots els casos. 

 

TACA D’OLI 

Aquesta i altres activitats proposades al llarg del curs (màquines, QUELIS, 

càlcul de probabilitat, exercicis de càlcul productiu, polígons estrellats,...) 

s’han programat conjuntament amb la tutora de l’altre 5è. 

Com a formació d’interna de centre hem fet una activitat de 

“Seqüenciació, programació i avaluació del currículum”, i hem fet grups 



de treball per àrees. Una estona d’aquestes sessions he compartit les 

activitats i les reflexions que anàvem fent al ARAMAT. 

Abans d’acabar el curs està previst fer algunes sessions per compartir-ho 

amb la resta del claustre. 

Una altra maner és exposar al passadís de CS, el treball i les conclusions 

en forma de mural. 

 

 


