
La longitud de la circumferència i la superfície 
del cercle

Descripció
Aquesta  pàgina  web conté  els  elements  per  desenvolupar  els 
raonaments per arribar a les fórmules L=2Πr i S=Πr2. Conté dues 
construccions de GeoGebra. La primera permet mesurar la longitud 
d'una circumferència fent-la la rodar i dona així els elements per 
comprovar  que  el  quocient  “longitud  de  la  circumferència  entre 
diàmetre” és constant a  Π.  La segona mostra la descomposició 
d'un cercle en sectors circulars i la seva recol·locació per formar un 
rectangle permetent deduir la fórmula de la superfície del cercle. 
Per  últim  conté  un  puzle  que  demostra  que  la  superfície  d'un 
dodecàgon regular és 3r2.

Imatge

Aspectes didàctics i metodològics
Per tal que quedi assumit que la longitud de la circumferència és 
aproximadament  igual  a  3  diàmetres  és  convenient  realitzar  la 
mesura físicament, cal disposar d'una col·lecció d'objectes rodons 
de diferents mides (discs, pots de llauna cilíndrics, tubs de cartró, 
trossos de tub de plàstic,...). Un cop col·locat l'objecte verticalment 
sobre un paper, es fa una marca al cercle i al paper per assenyalar 
el punt inicial i es fa rodar fins que la marca torni a estar sobre el 
paper.

http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/geometria2d/cercle_punxes/area_cercle.html


El primer applet de GeoGebra permet fer-ho també virtualment.
La presentació del número pi pot enriquir-se amb molts recursos 
disponibles a la xarxa. El dia 14 de març (3-14 en el format de 
dates  anglosaxó)  es  celebra  el  “pi-day”,  es  poden  descobrir  a 
internet activitats de tot tipus per adaptar a classe.
Per treballar el segon applet convé respondre les preguntes de la 
pàgina web per tal que autònomament s'arribi a la formula S=Πr2

El  puzle  del  dodecaedre  convé  imprimir-lo  en  paper  com  més 
gruixut millor.
Les  activitats  proposades  sols  són  una  part  del  treball  sobre  la 
circumferència i el cercle. Com a mínim aquest tema necessita dues 
hores de classe per desenvolupar-se.

Continguts, competències i processos 
Competències: Competència matemàtica
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Documents adjunts.
(1) La  pàgina web és  http://www.xtec.cat/~ebraso/visual/ 

geometria2d/cercle_punxes/area_cercle.html
(2) La construcció de GeoGebra per mesurar la longitud de la 

circumferència.
(3) La construcció de GeoGebra per deduir la superfície del 

cercle. 
(4) El full de puzle del dodecàgon en format PDF i ODT
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