
UNA “SIMPLE” PILOTA DE FUTBOL 

 

Descripció 

Com tots sabem, les pilotes de futbol han de complir dues característiques fonamentals:  

   tenir una forma mínimament esfèrica (sinó no seria pilota)  

i 

 ser prou rígida per tal que els cops de peu que rep per part dels 

jugadors no acabin amb ella.  

El fet que només disposem de cinc políedres que es puguin inscriure en una esfera, 

complica la construcció d’una esfera rígida, ja que la rigidesa del material dificulta la 

unió de les peces per donar una forma prou esfèrica. Ara bé, com és evident, es té una 

solució! i consisteix en el truncament dels cantons d’aquests sòlids platònics fins que la 

seva unió proporcioni un cos amb forma prou esfèrica. 

En particular, a partir  del dodecàedre i l’icosàedre, truncant els seus cantons, podem 

obtenir: 

 del dodecàedre, un políedre de 20 triangles equilàters i 12 decàgons regulars 

amb el mateix costat que els triangles: és el dodecàedre truncat. 

 de l’icosàedre, un políedre de 20 hexàgons regulars i 12 pentàgons regulars amb 

el mateix costat que els pentàgons: és l’icosàedre truncat.  

  

 

 

 

  

De manera que gràcies a la pressió de que l’aire exerceix des de l’interior dels políedres 

a sobre de la triangulació dels polígons dels políedres, les peces de les parts centrals 

s’inflen més que no les de les laterals, d’aquí l’efecte d’esfera que ens produeix! I la 

gran resistència que aconsegueix!  Per això aquesta és una molt bona manera de fabricar 

pilotes! 

Així, per exemple, les pilotes de futbol de la FIFA són icosàedres truncats. És a dir, es 

tracta de políedres formats per 20 hexàgons regulars i 12 pentàgons regulars de mateix 

costat truncats, que gràcies a la pressió de l’aire obté la forma que ens recorda a una 

esfera. Increïble! 

Però el que encara meravella més és que recentment s’ha descobert que aquesta 

geometria no només l’utilitzem els humans, no! Sinó que, com sempre, la naturalesa en 

si mateixa se’ns ha avançat i per exemple, s’han observat estructures amb idèntica 



simetria en la investigació de la química del carboni 60. Son les anomenades molècules 

de Fullerens. 

Sabent ara com es fabrica un pilota de futbol i sabent que la representació de la Terra 

sobre una bola del món no és gens precisa, seria possible aprofitar la construcció d’una 

pilota de futbol per poder representar més correctament la superfície Terrestre? Doncs, 

efectivament sí!!!! Vegem com... 

Sabem que les políedres es poden planificar. Aleshores, si projectem la totalitat de 

l’esfera sobre les 32 cares d’una pilota de la FIFA semi inscrita en una determinada 

esfera i prenent el centre de l’esfera com el centre de projecció, obtenim la superfície 

terrestre sobre un cos de forma més o menys esfèrica però que es pot planificar! 

D’aquesta manera obtindríem una representació de la totalitat del globus terraqui amb 

unes deformacions molt més petites que les que generen els procediments actuals.  

 . 

Quadre de connexions 

 

Connexions amb la vida quotidiana 
Esports i Jocs. 

Objectes quotidians. 

Àmbit de l’entorn, descriptors clau 
Pilota de futbol. 

Globus terraqui. 

Continguts matemàtics principals 
Polígons i políedres regulars. 

Construcció i propietats. 

Altres enllaços en el camp de les 

matemàtiques 

Càlcul d’àrees i de volums. 

Figures planes. 

Exemples d’enllaços 

interdisciplinaris 

Educació Física: Esport. Futbol. 

Química: Estructura d’alguns elements 

i materials. 

 


