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1. CIRCUMFERÈNCIA. CERCLE 

La circumferència és una corba plana i tancada tots els punts de la qual equidisten 
d'un punt interior que és el centre de la circumferència. Si unim el centre amb qualsevol 
punt de la corba tenim el radi de la circumferència. 
 
Diàmetre és un segment de recta que uneix 
dos punts d'una circumferència i que passa pel centre. 
Un diàmetre divideix la circumferència en dos parts iguals. 
La longitud del diàmetre és el doble de la longitud del radi. 
 
Corda és un segment de recta els extrems del qual són 
punts de la circumferència. La major corda que es pot traçar és la que passa pel centre, 
que és el diàmetre. 
 
Si dividim la longitud (L ) o perímetre d'una circumferència pel seu diàmetre (d) 
obtenim sempre el mateix resultat. Això ja es coneixia a la Grècia antiga i es 
designava aquest nombre resultant amb la lletra pi: π . 
El nombre π  és irracional (té infinites xifres decimals que no es repeteixen periòdica-
ment) i, per això, als càlculs podem agafar un valor aproximat arrodonit: 3,14. Amb 
calculadora, si fem servir la tecla    π   , podem fer els càlculs amb major exactitud. 
 
Es pot fer la comprovació experimental que               agafant diversos objectes  
 
circulars i mesurant tant la seva longitud com el seu diàmetre. Veurem que els 
resultats del quocient  L : d són sempre nombres pròxims a  3,14; si no surt 
exactament el mateix és a causa dels errors comesos en mesurar les longituds. 
La fórmula per trobar la longitud de la circumferència és, per tant, πL d= ⋅  . També es 
pot escriure en funció del radi (r ) de la circumferència, ja que sabem que d 2 r= ⋅ i, 
llavors,                    

Un  cercle  és  la porció de  pla  limitada  per una circumferència. 

 

Una corona circular és la porció de pla compresa entre dues 
circumferències concèntriques. 

 

 

Un sector circular és la porció de pla compresa entre dos radis i l'arc 
corresponent. 

 

Un segment circular és la porció de pla compresa entre una corda i l'arc 
corresponent. 
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