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Angles inscrits i arc capaç 
 

 

 

 
 

 
Breu descripció del material 
Per aquesta lliçó magistral de Puig Adam ens caldran algunes barretes perforades tipus Mecano, 
volanderes, femelles i cargols per a les barretes i goma elàstica.  
 
Continguts que es poden tractar 
Arc capaç, angles inscrits en un cercle, llocs geomètrics. 
 
Proposta d’aplicació didàctica 
Una de les lliçons estrella del llibre Didáctica Matemática Eurística és la que fa referència a la 
seqüència d’activitats que proposa Puig Adam per al descobriment de l’arc capaç tot analitzant 
propietats angulars vinculats a la circumferència. 
 

• I.- Descoberta del material i primeres relacions 
En unir dues barretes pels seus punts mitjos es generen quatre angles iguals 
dos a dos. Aquesta fase, tot i semblar poc important, és clau per la 
familiarització del material per part de l’alumnat per tal de començar a cercar 
les primeres relacions invariants. “[...] Ninguna dificultad les ofrece descubrir las 
relaciones α = α’, β = β’ , 
α + β = 180º, ... [...]” 
 

• II.- Afegim una goma elàstica al primer pas 
 “[...] Al tender una goma o cordón elástico uniendo los cuatro extremos [...], 
formo una figura que todos reconocen inmediatamente: Un rectángulo, el cual 
se deforma al abrir o cerrar el ángulo de las varillas. [...]”. Les barretes de 
Mecano són les diagonals del rectangle1 obtingut amb la unió dels quatre 
extrems de les diagonals mitjançant el cordill elàstic. Demanar que l’alumne 
justifiqui per què és un rectangle és un pas interessant a tenir en compte en 
aquesta seqüència d’activitats. De la mateixa manera que s’ha fet en el primer 

                                                
1 Estudiar situacions similars a la presentada en el punt 2 però en els casos que, almenys una de les dues 
diagonals no estigui unida amb l’altra a través del seu punt mig, dóna molt de joc a cercar propietats de la 
familia de quadrilàters generats. 
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pas, cal fomentar entre el grup classe la recerca de més relacions invariants associades a la nova 
situació (angles iguals, angles de 90º, ...). 
 

• III.- Fixem una diagonal 
El fet de fixar una de les diagonals no fa variar les propietats angulars 
del pas anterior. No obstant, podem observar que la trajectòria del punt 
P en fer rotar l’altra diagonal, descriu una circumferència. Aquest pas 
és molt important per tal d’arribar a la relació d’angles inscrits en una 
circumferència. Possiblement, el fet que els costats del rectangle no 
siguin paral·lels als marges del full de paper (o als de la pissarra), pot 
fer-los dubtar si segueix sent o no un rectangle. Caldrà, doncs, prestar màxima atenció en aquest 
fet. 
 

• IV.- Més invariants angulars 
Quina relació tenen els angles δ i φ? Molt 
possiblement, aquesta relació invariant entre els 
dos angles hagi passat desapercebuda per la 
gran majoria del grup classe. En aquest pas, 
observem una relació 2:1 entre dos angles de la 
construcció del rectangle. “[...] Al preguntar la 
explicación del porqué, uno de los alumnos me 
sorprende con una explicación convincente ajena al recurso del doblez propuesto. Este alumno, 
después de plegar infroctuosamente la cuartilla, la duplica, colocando la de su compañero al lado, 
con lo que observa inmediatamente la igualdad de α con el doble de φ [...]”.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


