
UN NOMBRE INESGOTABLE AMAGAT A LES RODES DE LES BICIS 

 

Descripció 

Cada cop que un ciclista pedaleja, fa rodar la roda sobre si mateixa de manera que 

avanci una certa distància. Al cap d’un cert nombre de pedalejades (dependrà de la 

bicicleta), la roda haurà fet una volta sencera de manera que el nostre ciclista haurà 

recorregut exactament la longitud del perímetre de la roda.   

Sabem que la distància màxima d’un punt de la roda a un altre ve donada per la longitud 

del diàmetre de la roda.  

 

Doncs bé, la relació que hi ha entre la longitud de fer girar una vegada la roda i la 

longitud màxima d’aquesta, tot i que sembla impossible, és un número amb una infinitat 

de nombres decimals sense fi...(al menys, de moment) es tracta del número PI, que es 

representat pel símbol . 

A més, sabem que per cada parell de pedalejades (una amb cada peu) el plat dóna una 

volta i, depenent de la combinació plat-pinyó que s’estigui utilitzant, la roda motriu fa 

un cert nombre de voltes o part d’una.   

Així, per exemple, si sabem que per fer girar la roda una volta sencera necessitem fer 4 

pedalejades, que una roda fa 28 polzades (”) (a vegades, 26”) i que una polzada són 

24,401 mil·límetres (mm), seríeu capaços de poder determinar el nombre de pedalejades 

totals necessàries per fer un determinat trajecte, per exemple de 10 Km? I què passaria 

si la relació plat pinyó no és constant? O si comparem el que fa un amb el que fa un 

altre? 

Quadre de connexions 

 

Connexions amb la vida quotidiana 
Esports i Jocs. 

Mecànica. Eines i màquines. 

Àmbit de l’entorn, descriptors clau Rodes dels vehicles. 

Continguts matemàtics principals 

El nombre . 

Longitud Circumferència. 

El nombre  com a raó proporcionalitat 

numèrica. 

Altres enllaços en el camp de les 

matemàtiques 
Càlcul de longituds. 

Exemples d’enllaços 

interdisciplinaris 

Tecnologia. 

Educació Física. 

 


