
Títol:  Polígons regulars de paper

                                              Polígons de paper de Carme García C.

Objectius 

Construir alguns polígons regulars a partir d'un quadrat de paper plegant i fent algun tall.

Pot servir com a introducció a l'estudi d'aquests polígons des de diferents punts de vista o com
a eina per estudiar mosaics o altres construccions geomètriques.

És un procés senzill i econòmic, només es necessita paper i, en alguns casos, tisores per fer el
tall final.

Les  instruccions  venen  donades  en  forma  d'esquema  i  també  s'acompanyen  de  vídeos
explicatius.

Descripció de la proposta 

Cada alumne plegarà diferents quadrats de paper de manera que obtingui polígons regulars de 
tres, cinc, sis, set i vuit costats.
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Aspectes didàctics i metodològics 

Les instruccions s'han de seguir de forma curosa per tal d'aconseguir les figures desitjades. Per
fer-les per primera vegada poden ser molt útils els vídeos. Els esquemes estan pensants per
poder recordar les construccions i refer-les en futures ocasions.
Recomano que els alumnes treballin en parelles de manera que es puguin ajudar entre ells i
tothom obtingui tots els polígons.
Aquesta activitat pot ser atractiva en sí mateixa però també pot ser un punt de partida per altres
activitats  com,  per  exemple,  mesurar  els  angles  interiors  dels  polígons  regulars,  construir
polígons inscrits en un mateix cercle, crear mosaics...

Recursos emprats 

Es necessiten  quadrats  de  paper  que  es  poden  tallar  a  partir  de  fulls  blancs  A4  o  paper
reutilitzat.
S'adjunten els esquemes de la construcció de les diferents figures i, a continuació, enllaços als
vídeos explicatius.

Enllaços: TRIANGLE, PENTÀGON, HEXÀGON, HEPTÀGON, OCTÀGON.

Alumnat a qui s’adreça especialment 

Aquesta activitat és adequada per alumnes d'ESO i Batxillerat.
Pot ser una activitat en sí mateixa o prendre-la com a punt de partida per altres activitats amb
polígons regulars.
També es pot fer amb alumnes de Cicle Superior de Primària però, en aquest cas, caldrà que el
professor els vagi guiant durant les construccions i seria recomanable fer-ho amb els vídeos en
comptes de fer servir els esquemes. 

Documents adjunts

Esquemes de construcció dels polígons i enllaços als vídeos explicatius.

Autoria

Carme García Caballero

Aquesta proposta s’acull a una llicència Creative Commons BY-NC-SA.
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca

2 de 2

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/deed.ca
https://www.youtube.com/watch?v=hhu1BqU44tk
https://www.youtube.com/watch?v=nEQuKMSJcD4
https://www.youtube.com/watch?v=qH5PK4TpA1Q
https://www.youtube.com/watch?v=yzSvizOt32E
https://www.youtube.com/watch?v=vFGKeBiKkbQ

