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218.- El centro de España 

 

 

 

 
 

 

 

Breu descripció del material 

Polígons i altres superfícies de cartró ploma (o fusta, PVC, cartolina, cartró, …), una balança 

numèrica (comprada o construïda), un punt d’equilibri, pesos… En funció de les propostes 

didàctiques descrites posteriorment, requerirà un material o un altre.  
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Continguts que es poden tractar 

Fraccions, mediana, baricentre, lloc geomètric, mitjana aritmètica ponderada, integrals i mètodes 

numèrics. Transversalment, podem trobar connexions amb física (amb tot l’estudi de centres de 

gravetat i el principi de la palanca) i amb tecnologia (construcció de mòbils equilibrats). 

 

Com s’observa hi ha un ventall molt ampli de continguts que poden ser treballats amb aquest 

recull de propostes didàctiques. 

 

Proposta d’aplicació didàctica 

Cal fer notar al lector que el recull de propostes de treball s’estructura en dues grans parts: centres 

de gravetat d’un conjunt de n punts i centres de gravetat de regions de densitat uniforme. Per 

exemple, quan cerquem el baricentre (centre de gravetat) d’un polígon de més de 3 costats, ho 

fem dels seus vèrtexs però, generalment, no ho fem del polígon en qüestió. Es pot experimentar 

en el GeoGebra Centre de gravetat de punts vs d'un polígon [1].  

 

En cadascun dels apartats que es proposen, l’alumne es pot generar preguntes que permeten 

investigar, conjecturar i fer els seus “petits teoremes o proposicions”. Per exemple, el centre de 

gravetat dels vèrtexs d’un quadrilàter sempre està en el seu interior? En quins casos el centre de 

gravetat cau en la frontera del quadrilàter? … En quins casos coincideix el centre de gravetat d’un 

polígon amb el centre de gravetat dels vèrtexs que el defineixen? Només pel simple fet que 

l’alumne es generi preguntes ja estem fent moltes matemàtiques! 

 

L’objectiu és arribar a poder estudiar el “Centro de España” o de qualsevol altre regió. Per poder 

atacar aquest problema, hem dissenyat la següent seqüència: 

 

a) Centre de gravetat de dos punts d’igual massa. 

b) Centre de gravetat de dos punts de diferent massa. 

c) Centre de gravetat de tres punts d’igual massa. 

d) Centre de gravetat de quatre punts d’igual massa. 

e) Centre de gravetat de n punts d’igual massa. 

f) Centre de gravetat d’un triangle. 

g) Centre de gravetat d’un quadrilàter. 

h) Centre de gravetat d’un polígon. 

i) El centre geomètric d’una regió geogràfica. 

 

Passem a estudiar cadascun dels centres de gravetat. 

  

https://www.geogebra.org/m/c8dcb533
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a) Centre de gravetat de dos punts d’igual massa. 

 

Per definir el centre de gravetat de dos punts d’igual massa, n’hi ha prou amb cercar el punt mig 

dels dos punts. De fet, és un cas molt particular del principi de la palanca. Aquest primer apartat 

es pot treballar de moltes maneres. Per exemple, amb una balança romana rudimentària (no cal 

comprar-la) podem experimentar-ho. 

 

Numèricament, si volem cercar les coordenades del centre de gravetat de dos punts d’igual 

massa, n’hi ha prou amb calcular la mitjana aritmètica de cadascuna de les coordenades dels dos 

punts. 

Si volem determinar el punt mig de dos punts amb GeoGebra, podem emprar l’eina  - Punt 

mitjà o centre. 

 

 

b) Centre de gravetat de dos punts de diferent massa. 

 

Suposem que ara volem cercar el centre de gravetat de dos punts P1 i P2 amb massa m1 i m2, 

respectivament (per simplificar l’explicació, suposarem que m1 i m2 prenen valors entre els 

nombres naturals). Per cercar el centre de gravetat seguirem els següents passos: 

 

- Dividirem el segment que té per extrems P1 i P2 en m1+m2 parts iguals. 

- El centre C es trobarà a distància 
  

     
 de P1 i a distància 

  

     
 de P2. 

 

Numèricament, si volem cercar les coordenades del centre de gravetat de dos punts de diferent 

massa, n’hi ha prou amb calcular la mitjana aritmètica ponderada de cadascuna de les 

coordenades dels dos punts per les respectives masses. 

 

Si ho volem determinar amb GeoGebra, hem d’emprar la instrucció:  

 

CentreDeGravetat( {P1,P2}, {m1,m2} ) 

 

Si voleu veure algunes activitats relacionades amb aquest apartat, podeu visitar l’experiència de 

l’alumnat de l’institut Baix a mar [2]. 

 

c) Centre de gravetat de tres punts d’igual massa. 

 

El baricentre d’un triangle de vèrtexs A, B i C es troba en la intersecció de les seves medianes. 

Sobre cadascuna de les tres medianes, el baricentre es troba a 2/3 de cadascun dels vèrtexs del 

triangle. 
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Una altra manera d’entendre el baricentre d’un triangle és la següent: 

 

- Sigui P el punt mig del segment AB (qualsevol dels altres dos costats servirà la mateixa 

explicació). P és el centre de gravetat dels punts AB. 

- El centre de gravetat, M, del triangle ABC es troba en el centre de gravetat del segment PC 

on la massa de P és 2 (la suma de les masses d’A i B) i la del punt C és 1. 

 

Aquesta construcció permet comprendre, de forma senzilla, la raó de 2/3 explicada en el paràgraf 

anterior. 

 

Numèricament, si volem cercar les coordenades del centre de gravetat de tres punts d’igual 

massa, n’hi ha prou amb calcular la mitjana aritmètica de cadascuna de les coordenades dels tres 

punts. En el cas que fossin de diferent massa, caldria fer la mitjana ponderada. 

 

Si ho volem determinar amb GeoGebra, hem d’emprar la instrucció:  

 

CentreDeGravetat( {A,B,C}, {1,1,1} ) 

 

El conjunt de valors {1, 1, 1} són les respectives masses dels punts A, B i C. 

 

 

d) Centre de gravetat de quatre punts d’igual massa. 

 

El baricentre dels vèrtexs d’un quadrilàter A, B, C i D es pot cercar de diferents formes. En 

qualsevol cas, es pot fer de forma iterativa cercant centres de gravetat de subconjunts de punts 

disjunts prenent per massa, la suma de les masses del subconjunt generador. Posem dos 

exemples diferents per cercar el centre de gravetat de quatre punts: 

 

Mètode 1.- Sigui M el centre de gravetat dels punts A i B (que prendrà per massa la suma de les 

masses d’A i B, en aquest cas, 2). Sigui N el centre de gravetat dels punts C i D (que prendrà per 

massa la suma de les masses d’C i D, en aquest cas, 2). En centre de gravetat del conjunt de 

punts A, B, C i D serà el punt mig dels punts M i N.  

 

Mètode 2.- Sigui M el centre de gravetat dels punts A, B i C (que prendrà per massa la suma de 

les masses d’A, B i C, en aquest cas, 3). El centre de gravetat, P, del conjunt de punts A, B, C i D 

estarà en el segment MD a distància 1/4 del punt M (tal i com hem vist en el punt b)) 

 

Numèricament, si volem cercar les coordenades del centre de gravetat de quatre punts d’igual 

massa, n’hi ha prou amb calcular la mitjana aritmètica de cadascuna de les coordenades dels 

quatre punts. En el cas que fossin de diferent massa, caldria fer la mitjana ponderada. 

 

Si ho volem determinar amb GeoGebra, hem d’emprar la instrucció:  

 

CentreDeGravetat( {A,B,C,D}, {1,1,1,1} ) 

 

El conjunt de valors {1, 1, 1, 1} són les respectives masses dels punts A, B, C i D. 

 

 

e) Centre de gravetat de n punts d’igual massa. 
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Per determinar el centre de gravetat de n punts d’igual massa hem de procedir de forma similar al 

que hem après en l’apartat anterior. Per exemple, 

 

- Dividim el conjunt de n punts amb dos subconjunts de punts disjunts amb a i b punts (a + b 

= n). 

- Determinem el baricentre de cada subconjunt de punts i li assignem per massa la suma de 

les masses del subconjunt corresponent. Anomenem-los P1 i P2. 

- El centre de masses dels n punts serà el mateix que el centre de masses dels punts P1 i 

P2 (amb masses a i b, respectivament). 

 

Numèricament, si volem cercar les coordenades del centre de gravetat de n punts d’igual massa, 

n’hi ha prou amb calcular la mitjana aritmètica de cadascuna de les coordenades dels n punts. En 

el cas que fossin de diferent massa, caldria fer la mitjana ponderada. 

 

 

A partir d’ara, comencem a estudiar el centre de gravetat de regions poligonals. Per facilitar 

els càlculs, suposarem que la massa està repartida de forma homogènia.  

 

f) Centre de gravetat d’un triangle. 

 

El centre de gravetat d’un triangle coincideix amb el centre de gravetat dels seus vèrtexs. Per tant, 

ja ho hem vist en l’apartat c.  

 

Com a observació didàctica, aplicable a aquest apartat i als posteriors, cal treballar amb material i 

comprovar que el centre trobat manté en equilibri la superfície poligonal (en aquest cas, un 

triangle). 
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g) Centre de gravetat d’un quadrilàter. 

 

Suposem que volem cercar el centre de gravetat d’un quadrilàter ABCD. Per determinar-lo, caldrà 

triangular el quadrilàter. El centre de gravetat, P, del quadrilàter ABCD estarà alineat amb els 

centres de gravetat dels triangles obtinguts de la triangulació. Vegem-ho amb un exemple: 

 

- Volem determinar el baricentre del quadrilàter ABCD.  

 
- Triangulem el quadrilàter i cerquem el centre de gravetat dels dos triangles obtinguts. El 

centre de gravetat, P, estarà en el segment que té per extrems els centres dels dos 

triangles generats. 
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- Repetim el procés amb una nova triangulació. El centre de gravetat, P, estarà en la 

intersecció dels dos segments generats. 

 

 
Recordem que el centre de gravetat, P, del polígon ABCD rarament coincideix amb el centre de 

gravetat dels punts ABCD. Podria ser una activitat d’investigació molt rica determinar en quins 

casos coincideixen els dos centres de gravetat. 

 

Numèricament, el centre de gravetat del polígon ABCD és la mitjana aritmètica ponderada de les 

coordenades dels centres dels triangles de qualsevol triangulació del polígon amb pesos 

equivalents a l’àrea dels respectius triangles. Per saber-ne més, podeu consultar l’enllaç [3]. 

 

Si ho volem determinar amb GeoGebra, ho podem fer de dues maneres diferents:  

 

- Opció 1.- Si el polígon generat porta per nom Polígon1, el centre de gravetat del polígon 

ABCD el podem determinar amb la instrucció Centroide[Polígon1] 

- Opció 2.- Activem l’eina  i, seguidament, cliquem en l’interior del polígon dibuixat. 

 

Cal notar que construir amb GeoGebra el centre de gravetat (baricentre o centroide) d’un polígon 

és molt senzill. 
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h) Centre de gravetat d’un polígon. 

 

El procés per determinar el centre de gravetat d’un polígon és la iteració de l’apartat anterior. 

Dividim el polígon inicial amb dos polígons dels quals determinarem els seus centres de gravetat. 

El centre de gravetat del polígon inicial pertany al segment que té per extrems els centres de 

gravetat de la partició generada. Repetint el procés i intersecant els dos segments, determinarem 

el centre de gravetat del polígon.  

 

  
 

 

Numèricament, el centre de gravetat d’un polígon és la mitjana aritmètica ponderada de les 

coordenades dels centres dels polígons que formen qualsevol recobriment del polígon amb 

masses equivalents a l’àrea dels respectius polígons recubridors. Per saber-ne més, podeu 

consultar l’enllaç [3]. 

 

Si ho volem fer amb GeoGebra, es procedeix de forma igual a l’apartat anterior. 

 

Aquest recurs pren força en el moment que l’alumne construeix el seu polígon, en determina el 

seu centre de gravetat i, finalment, observa que el punt trobat és el punt d’equilibri del polígon 

construït. A tall de consell, donat que el procés pot contenir errors gràfics i el material pot no ser 

perfectament homogeni, és interessant que el punt on dipositarem el polígon tingui una mínima 

superficie de recolzament (apliquem el teorema del “punto gordo”). 

 

 

i) El centre geomètric d’una regió geogràfica. 

 

Heus aquí l’origen del problema proposat pel mestre Estalella. Quin és el centre d’una regió 

geogràfica?  

 

¿Qué significación tiene la palabra centro aplicada a una superficie de contorno tan irregular como 

la de una región geográfica? 

 

Significación geométrica, ninguna. No es posible en general señalar un punto dentro de una 

superficie irregular que divida por mitad a todas las cuerdas que por él pasen. 

 

En els apartats anteriors hem fet un passeig per diferents centres geomètrics de conjunts de punts 

i regions poligonals. Per tant, podríem aproximar el contorn de la regió geogràfica a una superfície 

poligonal per tal de cercar-ne el seu centre. No obstant, en el llibre trobem una proposta de 

caràcter físic: 
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Pero puede tener una significación física: puede entenderse por centro de una superficie irregular 

el centro de gravedad de una lámina u hoja que tenga el mismo contorno. 

 

Por lo tanto, se podrá hallar el centro de España, buscando el centro de gravedad de un mapa de 

España recortado en cartulina: se le suspenderá de un punto y se trazará sobre él la vertical que 

pasa por el punto de suspensión; se suspenderá por otro punto y se trazará la nueva vertical. El 

punto G de intersección de las dos líneas así trazadas (figura 203) será el centro de gravedad 

pedido. Podremos comprobarlo, sosteniendo horizontalmente la figura sobre la punta del lápiz 

aplicada al punto hallado: el mapa recortado quedará en equilibrio. 

 

La voz popular señala como centro de España el cerro de los Ángeles, cerca de Madrid. 

 

En la versió comentada de Ciencia recreativa [4], Joan Vivó i Martorell comenta el següent: [...] 

Avui dia se li demanaria a Josep Estalella que, com a català, fos políticament correcte i també 

inclogués a l’experiment una referència al centre de Catalunya [...]. Donat que, en cap de les dues 

edicions (l’original i la comentada) no es recull l’experiment, fem-ho en aquest document: 

 

- Construïm amb cartró pluma una reproducció del mapa de Catalunya. 

- Escollim un punt de Catalunya (el Cap de Creus, per exemple). Clavem una agulla i 

pengem una plomada casolana de l’agulla.  

- Marquem la vertical que ens determina la plomada que passa pel Cap de Creus. 

- Repetim el procediment amb un altre punt de Catalunya (la Vall d’Aran, per exemple). 

- Marquem la vertical que ens determina la plomada que passa per la Vall d’Aran. 

- La intersecció de les dues línies traçades serà el centre de gravetat. 
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Seqüència d’imatges on determinem el centre geogràfic de Catalunya. 
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Si superposem un mapa de Catalunya, observem que el centre cau al 

sud de la comarca del Solsonès. Consultant a diferents fonts, trobem 

que el centre de Catalunya es troba en el municipi de Pinós del 

Solsonès. De fet, en el municipi hi ha una placa que indica aquest fet.  

 

No obstant, si reprenem el problema inicial d’en Josep Estalella, el 

centro de España, el consens no hi és. Històricament, es va situar el 

centre d’Espanya en la població de Pinto (s’especula que el nom 

prové d’aquest fet, Pinto   Punto). En diverses fonts, s’ubica el centre 

en el Cerro de los Ángeles, Madrid. No obstant, en el blog molt 

detallat d’en Javier Colomo, situa el centre d’Espanya peninsular a les 

40º 20' 37,41'' N 3º 34' 38,19'' W (perifèria del barri de Vallecas de 

Madrid). En el bloc, a part del resultat, se’ns mostra la metodologia de 

càlcul del centre geogràfic d’una regió. 

 

Sigui com sigui, en la imatge original del llibre, es treballa amb un 

mapa de la península Ibèrica i no amb un mapa d’Espanya. Atenent 

que Espanya és un país amb regions desconnexes (les illes Canàries 

i Balears, Ceuta i Melilla, …) fa pensar que es puguin generar aquestes petites discrepàncies. 
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