
natural.
Qüestions de geometria  



Com ja saps, els POLÍGONS REGULARS són figures planes que tenen una forma equilibrada i perfecta. Els costats 
de cadascuna d’aquestes figures són tots iguals: línies rectes de la mateixa longitud. Els seu vèrtex també són 
iguals, amb una obertura d’angle idèntica.  Recordem els seus noms, que  fan referència al nombre de costats que 
tenen: 

3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Triangle 
equilàter Quadrat Pentàgon Hexàgon Heptàgon Octàgon Enneàgon Decàgon Hendecàgon Dodecàgon

RECORDEM EL QUE SABÍEM:

Dintre d’un polígon regular podem mesurar dos tipus d’angle: els 
angles centrals i els angles interiors . La suma de tots els angles 
centrals d’un polígon regular sempre dona 360º graus (igual que una 
circumferència sencera.

Angle central

Angle interior



Traçant circumferències i mesurant angles:

Potser no tots tenim a casa un bon compàs ni un bon 
transportador d’angles. No us preocupeu, podem trobar 
solucions:  Podem fer servir un cordill per a traçar 
circumferències grosses i podem dibuixar-nos el nostre propi 
transportador per a mesurar angles. 

Tots els polígons regulars es poden dibuixar 
perfectament partint d’una circumferència. Només cal 
que sapiguem fer anar el compàs amb una mica de 
precisió, que sapiguem marcar el centre i traçar radis de 
la circumferència,  i que sapiguem, en tot cas, diferenciar 
i mesurar angles amb un transportador d’angles.



180º

270º

0º    
360º  

360 º graus, la circumferència completa: Exercici 0: Acabeu de traçar tots els 
radis d’aquesta circumferència i poseu 
els números que falten per a arribar als 
360 º graus

Aquesta figura et pot servir 
per a calcar circumferències, 
mesurar angles, sectors 
circulars i, també per a fer 
un petit experiment amb 
miralls (Exercici 5.2).
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Exercici 1- Fes un dibuix geomètric inventat, 

combinant 6 circumferències de radi diferent:  
1 de 55 milímetres de radi + 1 de 34 milímetres de radi + 

1 de 21 mm. de radi  +  1 de 13 mm. de radi  + 1 de 8 
mm de radi  + 1 de 5 mm. de radi

1. Circumferències

Exemple:



Tracem dos arcs d’igual radi ( ha 
de ser mes gran que la meitat 
del segment) amb centres a A i 
B, que es tallin.

La recta que passi pels 
punts de tall P i Q és la 
mediatriu.

Traçar la mediatriu del segment AB.

Amb centre a O i 
qualsevol obertura, 
tracem un arc.


Tracem dos arcs 
que es tallin, amb 
centre a A i B.


La recta que passa 
per O i P és la 
bisectriu de l’angle .


Traçar la bisectriu de l’angle O .

1.1.  Traçats bàsics :  

A B

La recta AB és el diàmetre horitzontal d’aquesta 
circumferència. Un diàmetre és una línia recta que va d’un 
extrem a l’altre de la circumferència, passant pel centre. 
Per a traçar l’altre diàmetre en aquest dibuix (el diàmetre 
vertical) hem aplicat un traçat bàsic: traçar la mediatriu 
d’un segment.

Les línies discontínues en aquesta circumferència divideixen 
cada angle central de 90º en dues parts iguals. La línioa que 
divideix un angle qualsevol en dues parts iguals es diu 
bisectriu.

REPASSA ELS TRAÇATS BÀSICS  :                             


  https://www.slideshare.net/pacrucru/polgons1    
https://www.slideshare.net/pacrucru/traats-bsics

https://www.slideshare.net/pacrucru/polgons1
https://www.slideshare.net/pacrucru/traats-bsics


Exercici 2.1: Dibuixa una flor amb 2 pètals, inserida en una 
circumferència de 5,5 cm. de radi, dividida per la meitat.  
Afegeix-li color utilitzant alguna de les tècniques que 
s’indiquen a continuació:
Tècnica:


  Llapis de colors     Llapis grafit o de dibuix     

2. Circumferència ÷ 2 parts iguals 

E x e r c i c i 2 . 2 : Q u i n 
per ímetre té aquesta 
circumferència que has 
dibuixat?



Exercici 3: Dibuixa una flor 
amb 3 pètals, dins un cercle 
de 4,5 cm de radi, dividit en 
tres parts iguals.  Afegeix-li 
color utilitzant alguna de les 
tècniques que s’indiquen:

Tècnica:


  Retolador     altres     

3. Circumferència ÷ 3 parts iguals 



A= 2𝛑 r     
P= 𝛑 r² 

Exercici 3.1. Calculeu l’àrea del sector circular determinat per AOD.

3.1. Figures Circulars 



Exercici 4: Dibuixa 2 flors amb 4 pètals, inserides en dos 
circumferències de 3,4 cm de radi, dividides a quarts 
iguals.  Afegeix-li color utilitzant alguna de les tècniques 
que s’indiquen a continuació:

Tècnica:


 Aquarel·la      Collage     altres     

4. Circumferència ÷ 4 parts iguals 



Exercici 5: Dibuixa una flor amb 5 pètals, continguda en un cercle de 6 cm de radi, 
dividit en cinc parts iguals.  Afegeix-li color utilitzant alguna de les tècniques que 
s’indiquen a continuació:
Tècnica:


  Llapis color     Aquarel·la    

5. Circumferència ÷ 5 parts iguals mediatriu



Fixeu-vos en aquest polígon regular inscrit dintre 
d’una circumferència. Té 8 costats. És un octàgon. 
Hi hem dibuixat un angle central, un angle interior i 
una línia que anomenem “apotema”. L’apotema és 
una recta que uneix el centre del polígon (el centre 
de la circumferència que el conté) amb el punt mitjà 
d’un qualsevol dels seus costats

Pentàgon

Hexàgon

- Per poder calcular el perímetre d’un polígon regular qualsevol, 
multiplicarem el nº de costats que té per la longitud d’un costat:                                                  
Numero de C  x  Longitud de C       
- Per poder calcular la seva àrea (o superfície) haurem de 
multiplicar  el seu perímetre per l’apotema i dividir-ho entre 2 :   
(Perímetre  x Apotema ) ÷ 2

Repasseu com es construeixen alguns polígons regulars  a :  
https://www.visualiplastica-insaiguaviva.org/2015/09/poligons/

5.1.Més coses sobre els polígons 
inscrits en una circumferència 

Exercici 5.1: Calcula la superfície del pentàgon en què has basat 
el dibuix de la flor anterior

http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0027/f2a3d4d6-efb8-4295-ba55-dd175a12220f/PA2_Miralls.pdf

Exercici 5.2: El “mirall multiplicador”:  Uneix dos mirallets amb una 
cinta adhesiva, com es mostra a la imatge.  Posant els miralls en 
un angle adient aconseguiràs veure diversos polígons regulars.

https://www.visualiplastica-insaiguaviva.org/2015/09/poligons/
http://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0027/f2a3d4d6-efb8-4295-ba55-dd175a12220f/PA2_Miralls.pdf


Exercici 6 : Dibuixa 3 flors amb 6 pètals, inserides en tres 
circumferències de 2,1cm de radi, dividides en 6 parts iguals.  
Afegeix-hi color utilitzant alguna de les tècniques que 
s’indiquen a continuació:

Tècnica:


  Llapis     Retolador     Aquarel·la     

6. Circumferència ÷ 6 parts iguals 

Exercici 6.1.: Sabries calcular l’àrea d’aquesta corona circular ? 



Exercici 7: Dibuixa una flor amb 7 pètals, partint d’un cercle 
de 5,5 cm de radi, dividit en 7 parts iguals.  Afegeix-li color 
utilitzant alguna de les tècniques que s’indiquen a continuació:

Tècnica:


  Ceres (i esgrafiat)       altres     

7. Circumferència ÷ 7 parts iguals 

https://www.mongge.com/ejercicios/10142



Exercici 8 : Dibuixa 4 flors amb 8 pètals, inserides en quatre 
cercles de 2,1 cm de radi, dividit en 8 parts iguals.  Afegeix-li 
color utilitzant alguna de les tècniques que s’indiquen a 
continuació:

Tècnica:


  Llapis     Retolador     Aquarel·la     

8. Circumferència ÷ 8 parts iguals 



Exercici 9 : Dibuixa una flor amb 9 pètals, després de fer un 
cercle de 6 cm de radi, dividit en 9 parts iguals.  Afegeix-li color 
utilitzant alguna de les tècniques que s’indiquen a continuació:

Tècnica:


  Tinta     Retolador      Collage   

9. Circumferència ÷ 9 parts iguals Visiteu aquest enllaç :  https://www.mongge.com/ejercicios/10142

L 9

https://www.mongge.com/ejercicios/10142


La majoria de fruits i llavors de les plantes presenten 
estructures geomètriques de base, que després 
evolucionen a altres formes més complexes.                     
Mireu el vídeo següent i veureu una mica aquest procés 
representat a través d’un “stop motion” . 


https://youtu.be/3vPAwEYc6FM 

10. Polígons naturals :  fruits 

https://youtu.be/3vPAwEYc6FM


10. 1. Polígons naturals : 10 elements vegetals 

Exercici 10: Busca a casa teva o en el teu entorn més proper fruits, flors o 
fulles que presentin una forma basada en algun dels polígons regulars que 
hem treballat.  Fes-ne unes fotografies i enganxa-les aqui:



Igual que passa amb els animals, la manera més 
important de reproduïr-se de les plantes és la via 
sexual: quan dues cèl·lules diferents es fussionen per a 
crear en una nova cèl·lula, embrió d’un nou ésser. 
Aquest procés, en la majoria de plantes té lloc a 
l’interior de les flors.  Unes cèl·lules molt petites 
desenvolupen el pòl·len en uns òrgans anomenats 
anteres.  Aquests són els òrgans masculins de la flor i,  
a simple vista,  apereixen com uns diminuts caps 
d’agulla a l’extrem d’una mena de “filaments”.   En una 
altra lloc -l’ovari que es troba al fons del carpel o pistil 
de la flor-  es desenvolupen unes altres cèl·lules molt 
més grosses: els òvuls. Aquesta és la part femenina 
de la planta.  El procés de la fertilització funciona de la 
següent manera:  Un granet de pòl·len “aterra” al 
capdamunt del carpel femení (en un punt que 
s’anomena “estigma”), hi arriba arrossegat pel vent o 
transportat per algun insecte (freqüentment , les 
abelles).   L’estigma és obert i es connecta amb l’ovari 
per mitjà d’un tub molt prim i llarg (anomenat “estil”). El 
pòl·len baixa per aquest tubet, ajudat per l’aigua de la 
pluja o de l’ambient.  Quan arriba a baix, aquest granet 
de pòl·len és divideix en dues cè·lules especials. 
Penetren dintre l`óvul  i fecunden la flor. L’una 
desenvoluparà la llavor (la part dura de la llavor) de la 
nova planta, l’altre desenvolupa la part “carnosa” que 
envolta les llavors, fomant el que anomenem els 
“fruits”.  Aquests fruits (amb les seves llavors) són 
l’orígen d’un nou ésser, una nova planta, descendent 
d’aquelles cèl:lules masculines i femenines que s’han 
fusionat en una flor.

1-Antera

2- Pòl·len

4- Ovari

3- Carpel

5- Fruit

6 - Nova planta

Els granets de pòl·len 
també amaguen molt 
sovint una estructura 
geomètrica.

11. Les flors i els fruits, de més a prop. 



12. Plats gastronòmics  : Crear plats de menjar amb formes geomètriques.  

Exercici 11: Crea a casa teva algun postre o plat culinari que presenti una 
forma basada en algun dels polígons regulars que hem treballat.  Fes-ne 
unes fotografies i enganxa-les aqui:



13. Desenvolupa la teva creativitat … 

Exercici 12: L’il·lustrador Hanoch Piven (https://www.pivenworld.com/) crea 
personatges molt divertits utilitzant tot tipus d’elements domèstics. Sovint incorpora 
fruites, vegetals, productes i estris de cuina en les seves produccions… Com a 
proposta final d’aquest dossier et convidem a que t’inventis tu algún personatge 
seguint aquesta mateixa tècnica, però et demanem que, a més, incorpori en la 
composició formes dels polígons que hem treballat.  

https://www.pivenworld.com/


Boletes de pòl·len damunt de l’estigma pentagonal d’una flor. National Geographic

Cel·les hexagonals 
en un rusc d’abelles 

14. Segueix investigant.… 

En aquesta ocasió ens hem 
fixat en alguns aspectes de 
la geometria de les flors, 
comparada amb les formes 
dels poligons regulars, 
però això no s’acaba aquí. 
Hi ha molts més geometria 
demostrada en una flor, en 
una planta, en un insecte i 
en tot aquest món ple de 
coses petites. Si vols, pots 
seguir explorant…


