
MARXES CICLISTES 

 

 

Descripció 

Quantes vegades anant amb bicicleta no tenim dificultats per determinar la ‘marxa’ que 

podria resultar més adequada per a cada una de les etapes del nostre trajecte? Entenem 

correctament el sentit de ‘marxa’?   

 

Les ‘marxes’ d’una bicicleta corresponen a cadascuna de les velocitats que donen les 

possibles combinacions plat-pinyó de les que disposa tota bicicleta clàssica de carreres i 

són tals que, amb un mateix nombre de pedalejades: 

o amb un plat gran es recorre una major distància que amb un plat més petit. 

o amb un pinyó petit es recorre una major distància que amb un pinyó més gran. 

De manera que amb un mateix nombre de pedalejades, 

o amb un plat petit i un pinyó gran es recorre la menor distància: molt adequat per 

pujar ports de muntanya de pendent molt alta. 

o amb un plat gran i un pinyó petit es recórrer la major distància: baixar ports de 

muntanya de pendent alta. 

Per tant, conèixer la proporció plat-pinyó de la nostra bicicleta ens facilitarà  l’elecció 

de la ‘marxa’ més adequada al nostre recorregut. 

 

Pinyons: 11-23, 12-25, 13-26. 14-29.      Plats dobles: 39-52, 39-53, 42-52.  

Així, per exemple, si la nostra bicicleta disposa del joc de pinyons 11-23, vol dir que 

està format per 10 pinyons de 11,12,13,14,15,16,17,19,21 i 23 dents, respectivament i 

del joc de plats dobles 39-52, és a dir, que té dos plats, un de 39 pinyons i un altre de 52, 



llavors, disposaríem de les marxes: 39/11 39/12 39/13 39/14 39/15 39/16 39/17 39/19 

39/21 39/23 52/11 52/12 52/13 52/14 52/15 52/16 52/17 52/19 52/21 52/23. 

A partir d’aquí, podem determinar el nombre exacte de ‘marxes’ diferents que té la 

bicicleta, evitant així les equivalents, poder determinar quina és la de proporció 

màxima, i poder deduir la seva millor aplicació, o bé la mínima i la seva millor 

aplicació. 

 

 

Quadre de connexions 

 

Connexions amb la vida quotidiana 
Esports i Jocs. 

Mecànica. Eines i màquines. 

Àmbit de l’entorn, descriptors clau Esport. Ciclisme. Transport. 

Continguts matemàtics principals 
Nombres Fraccionaris. Operacions. 

Proporcionalitat. 

Altres enllaços en el camp de les 

matemàtiques 

Nombres decimals.  

Nombres reals. 

Exemples d’enllaços 

interdisciplinaris 

Física: Velocitat, espai. 

Educació Física: Esport. Ciclisme. 

 


