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DEMOTEC  

Activitat del grau de Matemàtiques: jocs topològics  
Protocol complet disponible a http://www.activitatseducativessanostra.es/ - Activitats DemoTec - 

Material didàctic  

Autors: Pedro Berruezo i Tomás Martínez 

Introducció  

La topologia (del grec τόπος, ‘lloc’, i λόγος, ‘estudi’) és la branca de les matemàtiques 

que estudia quines propietats dels espais es conserven quan els deformam sense 

rompre’ls. 

En concret, la topologia també estudia quins objectes són iguals des d’aquest punt de 

vista, és a dir, en podem obtenir un a partir de l’altre si el deformam sense rompre’l. 

La topologia es diferencia de la geometria (del grec γη, ‘terra’ i μετρώ, ‘mesurar’) pel fet 

que la geometria té per propòsit mesurar propietats dels espais: longituds, àrees, 

volums…, que són del tot irrellevants per a un topòleg. El seu desenvolupament està 

íntimament lligat al de l’agrimensura i la construcció: la mesura del món.  

Per exemple, un quadrat i una circumferència són diferents per a un geòmetra perquè, per 

a la circumferència, existeix un punt en què tots els seus punts són equidistants, mentre 

que per al quadrat això és mentida; això no obstant, sí que són equivalents sota el punt de 

vista del topòleg. Un altre exemple típic és el de la tassa i el dònut (anomenat ‘tor’, en 

topologia), que són equivalents sota el punt de vista topològic. 

 

Objectius  

En aquest taller intentarem aprendre a veure el món com ho faria un topòleg i farem 

activitats per resoldre petits problemes: 

● Desenvolupar la capacitat d’abstracció 

● Ser capaç de predir el resultat d’un experiment empíric analitzant-lo de manera teòrica, 

amb notació matemàtica 

http://www.activitatseducativessanostra.es/
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● Reconèixer i identificar propietats topològiques (classificació de l’alfabet llatí, corba de 

Jordan) 

● Raonar sobre el comportament d’objectes i predir-lo 

Material  

● Plastilina 

● Tisores (dues per a cada tres o quatre persones) 

● Grapadores (una per a cada tres o quatre persones) amb grapes de recanvi 

● Fulls en blanc (recomanam DIN-A3) 

● Projector per mostrar i treballar les diapositives 

● Un full d’activitats per alumne (per ajudar a seguir la sessió) 

 

Activitat 1 

Comprovau amb la plastilina que els topòlegs no distingeixen aquestes dues figures 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5fPwE7GQOA 
https://www.youtube.com/watch?v=GMl5YUM8d7g 

 

https://www.youtube.com/watch?v=S5fPwE7GQOA
https://www.youtube.com/watch?v=GMl5YUM8d7g
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Activitat 2 

Provau-ho amb la plastilina: 

 Per a un topòleg, són iguals una I i una f? 

 Per a un topòleg, són iguals una I i una p? 

 Proveu de classificar tot l'alfabet llatí 

Tallau un full de paper de per llarg en dos rectangles. D’un, aferrau-ne els dos extrems 

curts sense torçar el paper: obteniu un cilindre. De l'altre, torçau 180 graus el paper abans 

d'aferrar-lo: obteniu una cinta de Moebius. 

 

Activitat 3 

Primer pensau-ho amb la representació com a rectangles amb costats aferrats i després 

comprovau-ho amb el model «real»: 

 Quantes cares té el cilindre? Quantes cares té la cinta de Moebius? 

 Quantes voreres té el cilindre? Quantes voreres té la cinta de Moebius? 

Activitat 4 

Primer pensau-ho amb la representació com a rectangles amb costats aferrats i després 

comprovau-ho amb el model «real»: 

 Retallau longitudinalment per la meitat el cilindre. Què n’obteniu? 

 Retallau longitudinalment per la meitat la cinta de Moebius. Què n’obteniu? 
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Activitat 5 

Primer pensau-ho amb la representació com a rectangles amb costats aferrats i després 

comprovau-ho amb el model «real»: 

 Retallau longitudinalment el cilindre partint d'un terç de la seva alçada. Què 

n’obteniu? 

 Retallau longitudinalment la cinta de Moebius partint d'un terç de la seva alçada. 

Què n’obteniu? 

 

Activitat 6 

Primer pensau-ho amb la representació com a rectangles amb costats aferrats i després 

comprovau-ho amb el model «real»: 

 Quantes cares té 2C? Quantes voreres? Què n’obtenim si la retallam 

longitudinalment per la meitat? Què n’obtenim si la retallam longitudinalment 

partint d'un terç de la seva alçada? 

 Feu el mateix amb 3C. 

 Us hi atreviu amb nC? 

 

Activitat 7 

Per un topòleg: 

 Qui és nC amb n parell? 

 Qui és nC amb n senar? 
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Activitat 8 

Retallau dues cintes i aferrau-les en forma de creu. Ara 

aferrau els dos extrems de cada cinta sense torçar-la. 

Si ara retallau per la part central (per la línia discontínua) 

la figura, què n’obteniu? Primer pensau-ho amb la 

representació com una creu amb costats aferrats i 

després comprovau-ho amb el model «real». 

 

Activitat 9 

Com abans, retallau dues cintes i aferrau-les en forma de creu. Ara aferrau els dos extrems 

de cada cinta: una sense torçar-la i l'altra torçant-la 180º. 

Si ara retallau per la part central (per la línia discontínua) la figura, què n’obteniu? Primer 

pensau-ho amb la representació com una creu amb costats aferrats i després comprovau-

ho amb el model «real». 

 

Activitat-10 

Com abans, retallau dues cintes i aferrau-les en forma de creu. Ara aferrau els dos extrems 

de cada cinta: una torçant-la 180º en un sentit i l'altra torçant-la 180º en l'altre sentit. 

Si ara retallau per la part central (per la línia discontínua) la figura, què n’obteniu? Primer 

pensau-ho amb la representació com una creu amb costats aferrats i després comprovau-

ho amb el model «real». 

Activitat 11 

Com abans, retallau dues cintes i aferrau-les en forma de creu. Ara aferrau els dos extrems 

de cada cinta torçant-la cada una 180º en el mateix sentit. 

Si ara retallau per la part central (per la línia discontínua) la figura, què n’obteniu? Primer 

pensau-ho amb la representació com una creu amb costats aferrats i després comprovau-

ho amb el model «real». 


