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Nucli 

 
Títol  Estrellats 
 

 
 
 

Objectius (*) 

 
Els estudiants utilitzaran programes informàtics per dibuixar polígons regulars 
i polígons estrellats complementat amb l'ajut de llapis i regla. Faran ús de 
taules per a representar les diagonals i poder obtenir  així una manera més 
general d'obtenir el número de diagonals per a polígons amb molts costats 
(fórmula).   També podran relacionar les diagonals del pentàgon regular amb 
el número d'or.  
Aquesta activitat es pot realitzar després d'alguna activitat que treballi la 
proporció d'or. 
  
 

Descripció de l’activitat (*) 

  
En l'activitat haurem de treballar inicialment amb el pentàgon regular per tal 
d'estudiar el número de diagonals que pot tenir un polígon en principi regular. 
Després estudiarem la relació que hi ha entre la diagonal i el costat per tal de 
relacionar-ho amb el número d'or.  Quan veiem que les diagonals del pentàgon 
formen un polígon estrellat, estudiarem altres polígons regulars que també 
permeten construir polígons estrellats. Treballarem inicialment a mà i  
acabarem el treball amb l'ajut d'algun programa informàtic tipus Geogebra. 
Amb l'objectiu de fer un treball més sistemàtic sobre aquest tipus de polígons. 
 
 
Recursos emprats (*) 

 
• Regla i llapis  
• Geogebra o programa similar 
• Fulls DIN A4 quadriculats 
• Fulls de l'estudiant de l'activitat 

 
 
Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 
El professor iniciarà l'activitat explicant als estudiants els objectius de 
l'activitat que es disposaran a iniciar. Després serà bo fer-ne una lectura  
inicial conjunta per tal d'aclarir els dubtes que puguin aparèixer.  
Els estudiants es disposaran per parelles  i  amb l'ajut d'un ordinador 
realitzaran les activitats proposades.  El desenvolupament més adequat té lloc 
amb un ordinador per estudiant. En cas que no es disposi d'aquest aparell, 
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haurem de procurar organitzar el treball per tal de disposar d'ordinadors com 
a mínim per un parell de sessions.   
Els estudiants hauran de realitzar les activitats de manera autònoma.  
En finalitzar, un grup d'estudiants haurà d'explicar a la resta de companys la 
tasca realitzada, de tal manera com si es presentes un informe.  
Després d'aquesta presentació, la resta d'estudiants a proposta pròpia, o del 
professor,  podran fer preguntes i/o intervencions per tal d'aclarir idees o 
presentar-ne de pròpies. 
  
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  
En aquesta activitat podem treballar força aspectes matemàtics. Primer de 
tot l'aspecte geomètric relacionat amb la construcció de polígons estrellats a 
partir de polígons regulars.  Però també apareix el bloc de relació i canvi, en 
el moment que podem trobar una pauta (fórmula) per obtenir el número de 
diagonals d'un polígon o el número de pas per obtenir el polígon estrellat. 
Aspectes numèrics també apareixen i podem ampliar l'activitat, a 2n d'ESO, 
amb una petita introducció a l'aritmètica modular i/o criptografia. 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Aquesta activitat està dissenyada per a ser desenvolupada per  qualsevol 
estudiant a partir de 1r d'ESO. Entenem que primer i segon d'ESO són els 
nivells més adequats per a dur a terme l'activitat 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 
Aquesta activitat té un clara relació amb la matèria de Visual i Plàstica, atès 
que les figures geomètriques que s'obtenen tenen unes característiques visuals 
molt interessants per al desenvolupament de treballs plàstics.  
 
 

Documents adjunts (*) 

 
Material de treball per a l’alumnat:  
− MA_Estrellats.doc 

 
 


