
 

CÒNIQUES DOBLEGANT PAPER 

  

 

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL: Per a cada grup de tres alumnes: tres fulls de paper 

vegetal, un compàs, un regle i un escaire. 

 

IMATGE:      

 

 

CONTINGUTS: Concepte de cònica, el·lipse, paràbola i hipèrbola. Focus, directriu, 
excentricitat, rectes tangents a una corba i envolupant d’una família de 
rectes. 

 
ARXIUS ADJUNTS: 
 
 f86_coniques_doblegant_paper_proposta.doc: Proposta d’activitat didàctica 

 
 f86_coniques_doblegant_paper_guio.doc: Guió preparat per portar a l’aula 

aquesta activitat. 
 

CONNEXIONS: Educació visual i plàstica, eines TIC de representació. 

 

ALTRES COMENTARIS:  Es tracta d’una activitat simple, sorprenent, dinàmica i molt 

instructiva però requereix un cert temps. És important que es doni prou 
temps per tal que es puguin fer molts plecs i les formes quedin clares. 
Convé fer-ho amb molta cura ja que un plec mal fet no es pot esborrar i fa 
malbé la imatge conjunta. Per tal que les superposicions ressegueixin força 
bé totes les parts de la circumferència i de la recta (respectivament) pot ser 
convenient assenyalar un conjunt de punts, més o menys equidistribuïts, 
sobre els quals anirem fent coincidir el punt P. En lloc d’emprar paper 
vegetal poden emprar-se fulls de paper normal però hi ha dos 
inconvenients: els plecs no es veuen tan bé (en el paper vegetal els plecs 
queden blancs) i costa més d’assegurar la superposició ja que és menys 
translúcid. En fer aquesta activitat l’alumnat ha de conèixer ja les definicions 
de les còniques com a llocs geomètrics i els seus elements (focus, directriu 
de la paràbola, rectes tangents...). La demostració rigorosa d’aquests 



 

resultats no és gens immediata i s’ha de fer a través de la integració d’unes 
equacions diferencials que es dedueixen a partir d’un procés analític poc 
trivial o bé, aplicant el teorema de Steiner dual. No s’observa cap risc 
especial en l’ús d’aquest recurs. 

 

 

Aquest element pertany a una Llicència d’Estudis realitzada pel Departament 
d’Ensenyament durant el curs 2005-2006, titulada Recursos materials i activitats 
experimentals en l’educació matemàtica a secundària. 


