
pàg. 1 
 

Test del 360 

 
Tot i que no resulta imprescindible, per entendre millor aquest escrit recomano la lectura 
prèvia de 24_seguit_de_42_zeros_dividit_entre_7639437268410976116906420641880689377654063 i 
també de LA_QUADRATURA_DEL_CERCLE_DUES_REALITATS_CONTRAPOSADES. 
 
Per començar, dir-vos que el número π matemàtic en realitat no és més que un punt de 
referència per a realitzar càlculs relacionats amb cercles, per tant, tot i que certament π és la 
relació que hi ha entre la longitud de la circumferència i el seu diàmetre, en realitat hi ha 

tantes maneres d’acostar-nos a π com categories de cercles. 
 
π matemàtic = 3,1415926535897932384626433832795... 
 
Si una circumferència té 8cm de diàmetre, això implica que té 80mm de diàmetre, i si l’hem de 
construir amb eines que no ens permeten anar a menys quantitat que el mil·límetre és lògic 
pensar que la longitud de la circumferència també estarà en mil·límetres. 
 
Així doncs si multipliquem 80*(3,1415926535897932384626433832795) veiem que el resultat 
és 251,32741228718345907701147066236. Però com que ja veníem d’una unitat de mesura 
mínima per a nosaltres (el mil·límetre) ens quedarà una circumferència de 251 mm de longitud i 
80 mm de diàmetre. 
 
Passa quelcom similar amb els preus d’aquest pàrquing de Barcelona 
 

 
 
El preu per minut de cotxe és 0,051063 euros, però un minut val 0,05 euros, i els dos resultats són 100% correctes. 
El preu per minut de moto és 0,015381 euros, però un minut val 0,02 euros, i els dos resultats són 100% correctes. 



pàg. 2 
 

Dit això us vull explicar la manera que tenim de saber si un objecte que percebem com a 
“circular” manté o no “uns mínims” respecte el π matemàtic.  
 
Així doncs us presento el “Test del 360”. 
 
Qualsevol xifra que no comenci per 3,1 queda descartada del test. 
 
Com que en realitat π matemàtic es pot arrodonir a 3,14 el que farem és dividir 360/3,14 
 
360/3,14=114,64968152866242038216560509554... 
 
D’aquí ens hem de quedar amb dues xifres 
 

115 --- El resultat arrodonit sense decimals  
114,65 --- El resultat arrodonit amb 2 decimals  
 
Ara doncs anem a aplicar el test 
 
Si partim d’una circumferència de 251 mm de longitud i 80mm de diàmetre veiem que 
 
251/80=3,1375 
 
Per tant, aquesta circumferència ens recorda al número π amb la xifra 3,1375 
 
Si ara dividim 360/3,1375=114,7410358565737051792828685259... 
 
Com que el resultat es pot arrodonir a 115 però és inferior a 115 ha passat el test, per tant:  
 
·Tots els resultats de dividir 360/3,1_i_la_resta_de_decimals que es puguin arrodonir a 115 

però al mateix temps siguin inferiors a 115 passen el test. 
 

· Si el resultat és igual o superior a 115 però també és arrodonible a 115 NO passa el test. 
 
Hi ha una segona part del test, però si necessitem passar a aquesta segona part perquè el 
resultat no és arrodonible a 115, vol dir que hi ha quelcom que no estem fent bé. 

 
Us ho ensenyo amb un parell d’exemples: 
 

Si agafem un cercle amb un diàmetre de només 10 mm 
 

10*π=31,415926535897932384626433832795… 
 
Això ens dóna un cercle de 31mm de longitud i 10mm de diàmetre 
 

31/10=3,1 
 



pàg. 3 
 

Si ara dividim 360/3,1=116,12903225806451612903225806452... 
 

Com que en aquest cas el resultat no és arrodonible a 115, hem de passar a la segona part. 

 
 
Recordem que el valor de 360/3,14=114,64968152866242038216560509554... 
 

I que arrodonit a 2 decimals ens dóna 114,65 
 

Si ara multipliquem 114,65*3,14=360,001 
 
 

Farem ara el mateix amb 360/3,1=116,12903225806451612903225806452... 
 

Arrodonit a 2 decimals ens dóna 116,13 
 

Si ara multipliquem 3,1*116,13=360,003 
 
 
Arribats a aquest punt hem de comparar 360 amb les dues xifres, és a dir si la xifra resultant és 
superior a 360 li hem de restar 360, i si la xifra resultant és inferior a 360 hem de restar 360 
menys “la_xifra_resultant” 
 
En aquest cas concret doncs ens queda: 
 

360,001-360=0,001 
360,003-360=0,003 
 
Veiem doncs que no passem el test ni a la segona part, ja que 0,003 s’allunya més de “0” que 
no pas 0,001 
 
Tot i que sabem que hem construït el cercle de la millor manera possible degudes les 
circumstàncies, el que ens passa aquí és que si ens ho mirem des de la perspectiva del 
mil·límetre, encara que el compàs s’hagi utilitzat correctament, a la que hagem separat 3 
vegades el diàmetre 
 
 10 
 + 

10 
+ 
10 
 

= 
 

30 
 

Com que el resultat d’aquesta suma és 30 només ens queda un mil·límetre de diferència 
respecte la longitud. Es continua mantenint allò del “3 vegades el diàmetre i una mica més” 
però no arribem ni a 3,14 per això no passem el test. 



pàg. 4 
 

És per aquest motiu que encara que treballem en unitats mínimes de mesura, en un cas així 

hem de decidir si acceptem l’objecte com a cercle encara que no passi el test o bé afegim un 

decimal a la longitud de la circumferència encara que això comporti que amb les eines que 

tenim el cercle no sigui construïble. 
 

Al meu entendre les dues opcions serien correctes en funció de les circumstàncies. 
 
Si repetim doncs l’operació agafant un decimal per a la longitud de la circumferència: 
  

 diàmetre=10mm 
 longitud_circumferència=31,415926535897932384626433832795...mm 
 longitud=31,4mm 
  

31,4/10=3,14 
 
360/3,14=114,64968152866242038216560509554 

 
El resultat és arrodonible a 115 (però inferior a 115) i per tant passa el test a la primera part. 
 
 
Ara veurem el cas d’un fals positiu. Imaginem-nos que algú vol passar el test d’un suposat 
número π=3,1468531 
 

No sabem ni la longitud de la circumferència ni el diàmetre però fem el test igualment 
 

360/3,1468531=114,40000170328891424896827881797... 
 
Com que no és arrodonible a 115 passem a la segona part 
 

114,40*3,1468531=359,99999464 
 
(360,001)-(360)=0,001 
(360)-(359,99999464)=0,00000536 
 
Com que 359,99999464 és més proper a 360 que no pas 360,001 ha passat el test, però no ha 

passat la primera part del test. 

 
En aquest cas jo el que faria és assegurar-me que tenim bé les mesures de longitud i diàmetre 
de la circumferència. Com que aquí no tinc cap de les dues coses el que faré és obtenir una 
fracció el resultat de la qual sigui exactament 3,1468531  
 
 3,1468531*10000000=31468531 
 31468531/10000000=3,1468531 
 

Molt bé, ara tinc longitud=31468531 i diàmetre=10000000 
 
 



pàg. 5 
 

Si assumim que el diàmetre és correcte, m’adono que:  
 

(10000000)*(π)= 31415926,535897932384626433832795 
 

I que per tant la longitud en realitat és de 31415927 
 

Això ens canvia el valor de π a (31415927/10000000) = 3,1415927 
 
Si repetim el test amb el nou valor de π tenim: 
 

360/3,1415927=114,5915573333233171823960502582... 
 
Com que ens queda un resultat arrodonible a 115 (i és inferior a 115), hem passat el test a la 

primera part. 
 
 
Ja per acabar us vull ensenyar una cosa, imaginem-nos que algú ens diu “he mesurat un objecte 
circular de 6371 km de radi i 40070 km de longitud”. 
 

Ja us dic ara que tot i que les mesures no estan ajustades al mil·límetre, els km són correctes en 
tots dos casos (de manera aproximada).  
 

També ens diu que la manera que aquest objecte circular té per recordar-nos a π és 3,144606 
aproximadament. 
 

Semblaria que amb aquestes dades força concretes però no prou precises no podem fer gran 
cosa, no obstant fent un petit “esforç de generositat” veiem que 
 

40070/3,144606=12742,454857619682720188157117299... 
 

I si la xifra resultant la divideixo entre dos per obtenir el radi  
 

(40070/3,144606)/2=6371,2274288098413600940785586493... 
 

Obtinc els 6371 km esmentats anteriorment. 
 
 

Si intento passar el ”Test del 360” amb 3,144606 com a valor de π mireu el que passa: 
 

360/3,144606=114,48175065493101520508451615242... 
 

Com que no és arrodonible a 115 passo a la segona part: 
 

114,48*3,144606=359,99449488 
 

360,001-360=0,001 
360-359,99449488=0,00550512 
 

Veig que no passa el test ni a la segona part. 
 
¿Què ha mesurat doncs aquesta persona que no obstant em diu que l’objecte “és circular”? 



pàg. 6 
 

Si aneu a aquesta entrada de la Wikipèdia 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/L%C3%ADnia_equatorial 
 

Veureu que a l’equador la terra té 40070km de longitud aprox. 
 
 

I si aneu a aquesta altre entrada 
 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Radi_de_la_Terra 
 

Veureu que com que la terra no es una esfera perfecta, calcular el radi és quelcom complex, 
però que el radi mitjà de la terra es de 6371 km aprox. 
 
Si a això li sumem que a l’escola sempre ens han dit que “la terra no és una esfera perfecte” 
podem entendre perquè en aquest cas concret 3,144606 com a valor de π no ens passa ni tant 
sols la segona part del “Test del 360”. 
 

 
 

Fins aviat! 
Francesc Feliu Gascon 
 

Fi de la primera part 



pàg. 7 
 

Començaré la segona part amb una pregunta:  
 
¿Hi ha alguna divisió que s’hagi obtingut del diàmetre i la longitud d’una circumferència en mm, 
i que la manera com aquesta circumferència ens recorda a π no passi el test?  
 
Bé, abans ja hem vist que hi ha la de 31/10 
 
 
Però n’hi ha almenys una altre, que és la de 283/90 
 
90*(π)= 282,74333882308139146163790449516 
 

Com que treballem en mm agafem 283 mm de longitud de circumferència 
 
283/90=3,1444444444444444444444444444444... 
 

360/(283/90)= 114,48763250883392226148409893993 
 
Com que no és arrodonible a 115 passem a la segona part 
 

114,49*(283/90)= 360,00744444444444444444444444444... 
 
360,001-360=0,001 
 

(360,00744444444444444444444444444)-(360)=0,00744444444444444444444444444444 
 
No ens passa el test ni a la segona part 
 
En aquest cas, hem de decidir si acceptem l’objecte com a cercle encara que no passi el test o 

bé afegim un decimal a la longitud de la circumferència encara que això comporti que amb les 

eines que tenim el cercle no sigui construïble. 

 

 

Si decidim optar per agafar un decimal per a la longitud ens queda: 
 
90*(π)= 282,74333882308139146163790449516 
 

longitud_circumferència=282,7mm 
 
282,7/90=3,1411111111111111111111111111111... 
 
360/(282,7/90)= 114,60912628227803325079589671029... 
 
Com que el resultat és arrodonible a 115 (però inferior a 115) passa el test a la primera part 
 
 
 



pàg. 8 
 

Anem a veure un cas pràctic en el que es pugui aplicar una o altre opció en funció del context 
 

Suposem que tenim un compàs que l’obrim 4,5cm i dibuixem un cercle amb aquesta obertura. 
Ens quedaria un cercle de 9cm de diàmetre 
 

Si volem calcular l’àrea d’aquest cercle hem d’aplicar la fórmula àrea_cercle=π*(radi*radi) 
 

Ara bé, si heu llegit “LA_QUADRATURA_DEL_CERCLE_DUES_REALITATS_CONTRAPOSADES“  sabreu 
que per poder calcular l’àrea d’aquest cercle hem d’agafar com a valor de π la manera com 

aquest cercle ens recorda a π. 
 

I ara bé quan hem d’escollir, però ho farem objectivament 
 

Si agafem el compàs i el tractem com si fos un llapis, si fem un punt sobre el paper i aquest punt 
medeix un mil·límetre, llavors sabrem que com a valor de π hem d’agafar 283/90 i per tant 
l’àrea del cercle serà 
 

àrea_cercle=(283/90)*(4,5*4,5) 
àrea_cercle=63,675 cm quadrats 
 
 

Ara bé, suposem que el fabricant ens assegura que el llapis del compàs medeix 0,1mm 
 

En aquest cas, encara que la nostre unitat mínima de mesura sigui el mil·límetre, hem de 
calcular l’àrea del cercle agafant un decimal per a la longitud de la circumferència 
 

àrea_cercle=(282,7/90)*(4,5*4,5) 
àrea_cercle=63,6075 cm quadrats 
 

Les àrees òbviament s’assemblen però no són idèntiques. 
 

Si repetim l’operació però amb un diàmetre de 10mm (1cm) la cosa es nota una mica més 
 

àrea_cercle_a=(31/10)*(5*5) 
àrea_cercle_a=77,5 mm quadrats 
 

àrea_cercle_b=(31,4/10)*(5*5) 
àrea_cercle_b=78,5 mm quadrats 
 

En aquest cas l’àrea ens varia en 1mm quadrat. 
 
Espero que aquest escrit us hagi estat útil per alguna cosa :-) 
 
 
Ens veiem! 
Francesc Feliu Gascon 
 

Fi de la segona part 
 



pàg. 9 
 

Començaré la tercera part amb un cas que segur que a més d’un ja li ha fet ballar el cap, i és 
que normalment com que construïm cercles amb un compàs obtenim la longitud del cercle 
multiplicant π pel diàmetre, però ¿i si davant d’una longitud concreta ens demanen que 
construïm un cercle? 
 
Bé, us vull ensenyar el que a mi m’agrada anomenar “el curiós cas dels 360 cm de longitud” 
 
Tots sabem que un cercle té 360 graus, però ¿heu intentat mai construir-ne un amb una 
longitud de 360 unitats del que sigui? 
 
Si el diàmetre fa 114 cm això implica una longitud de 114*π (agafant un decimal), que és de 
  

 358,1 cm de longitud 
 
Si el diàmetre fa 115 cm això implica una longitud de 115*π (agafant un decimal), que és de 
  

 361,3 cm de longitud 
 
· Si volem doncs que el cercle faci 360cm de longitud hem de:  

 
· Dividir 360/π agafant un únic decimal = 114,6 
· Verificar que (114,6)*(π) és igual a 360 agafant un únic decimal (que ho és) = 360,0 
· Passar el test de 360 a  (360,0)/(114,6) --- passa el test 

 
Si enlloc de treballar en cm ho féssim en mm però mantenim les xifres inicials, necessitaríem un 
compàs amb un llapis de 0,1mm per poder construir el cercle. 
 
Però ¿què ens passaria si mantenim les xifres inicials però no són ni cm ni mm sinó que són 
unitats mínimes de matèria? En aquest cas hauríem de: 
  
 · O bé construir un cercle de 358 unitats mínimes de matèria de longitud 
 · O bé construir un cercle de 361 unitats mínimes de matèria de longitud 
 
 
A aquestes alçades no hauria de ser cap sorpresa que en el cas dels cercles la matèria i les 
matemàtiques no van “del tot de la mà”, però quan veiem un quadrat difícilment pensem que 
pugui tenir problemes d’aquest tipus (sempre que els costats del quadrat siguin xifres finites), i 
és així a no ser que se’ns acudeixi dividir el quadrat amb una línia en diagonal i per la meitat 
formant dos triangles rectangles iguals... 
 
 
 
 
 



pàg. 10 
 

Segons el teorema de Pitàgores la hipotenusa al quadrat d’un triangle rectangle és igual a la 
suma dels catets al quadrat d’aquest mateix triangle rectangle. Això implica aquesta fórmula: 
 

(hipotenusa*hipotenusa)=(catet_1*catet_1)+(catet_2*catet_2) 
 
Si agafem el quadrat més petit possible (sense utilitzar decimals) tenim: 
 

catet_1=1 
catet_2=1 
 
Per tant, segons el teorema de Pitàgores, la hipotenusa al quadrat d’aquest triangle rectangle 
seria: 
 

(hipotenusa*hipotenusa)=(1*1)+(1*1) 
(hipotenusa*hipotenusa)=2 
 
En aquest cas el valor de la hipotenusa és √2 
 

√2=1,4142135623730950488016887242097... 
 
Si ampliem la mida del quadrat sempre ens passa el mateix, suposem que venim d’un quadrat 
de 589 cm per costat, això suposaria: 
 
(hipotenusa*hipotenusa)=(589*589)+(589*589) 
(hipotenusa*hipotenusa)=693842 
 

hipotenusa=√693842 
hipotenusa=832,97178823775298374419465855951... 
 
Sembla ser que figures “tant perfectes” com els quadrats també guarden sorpreses en el seu 
interior... de fet, si tornem al cas del quadrat d’un cm per cada costat, hem dit que  
 

hipotenusa=√2 
 
Dons mireu ara el que passa si dividim √2 entre 10 i posteriorment li sumem 3 al resultat: 
 

(√2/10)+(3)=3,141421356237309504880168872421... 
 
Obtenim una de tantes aproximacions al número π, i a més ens passa el test de 360 a la 
primera. 
 
Vist això algú podria pensar que el teorema de Pitàgores està malament, no obstant el que 
realment passa és quelcom similar a l’exemple del pàrquing que he explicat al principi.  
 
 
 
 
 



pàg. 11 
 

Així doncs, podem concloure el següent: 
  
 

· A vegades el teorema de Pitàgores ens ofereix resultats que posteriorment han de ser  
  adaptats en funció del context. 
 

· En el cas dels triangles rectangles amb catets iguals, aquesta adaptació s’ha de produir 
  sempre. 
 

· (√2/10)+(3)=una de tantes aproximacions al número π 
 
 
Si recordeu “LA_QUADRATURA_DEL_CERCLE_DUES_REALITATS_CONTRAPOSADES” sabreu que 
es pot quadrar el cercle però no construir-ne el quadrat resultant. No obstant, si la xifra de 
l’àrea del cercle la multipliquem per ella mateixa si que podem construir un quadrat que 
coincideixi amb “la nova àrea obtinguda”, per tant: 
 

“ El que impossibilita la construcció exacte del quadrat resultant d’una quadratura de 

cercle, és que cada costat d’aquest quadrat és igual a la hipotenusa d’un triangle 

rectangle amb catets iguals.” 

 
Un exemple d’aquesta afirmació seria: 
 

Donat un cercle de 25,1cm de longitud i 8cm de diàmetre, al ser l’àrea d’aquest cercle 50,2 cm 
quadrats: 
  
 hipotenusa=7,0851958335673404306789698324854... 
  

 (hipotenusa*hipotenusa)=50,2 
 

 catets=√((50,2)/(2)) 
  

 catets=√25,1 
 

 catets=5,0099900199501395813157242515474... cm 
 
 
Un cop demostrat, podem afegir una segona frase respecte la quadratura del cercle: 
  

“El que també impossibilita la construcció del quadrat resultant d’una quadratura de 

cercle, és que si utilitzem el valor de l’àrea del cercle com la hipotenusa al quadrat 

d’un triangle rectangle amb catets iguals, els catets d’aquest triangle rectangle també 

tenen infinits decimals.” 

 
 
 
 
 



pàg. 12 
 

I fins aquí la tercera (i espero que última) part d’aquest escrit. Crec que el més important que 
hem après en aquesta tercera part és que com que la matèria està formada per “unitats 

mínimes”, tot i que en el nostre dia a dia aquest fet no l’acostumem a notar, a vegades les 

matemàtiques ens ho recorden “a la seva manera”, provocant que π matemàtic sigui útil per 

calcular la longitud d’una circumferència però no ens ofereixi la longitud exacta d’aquesta 

circumferència, o que un quadrat perfectament construït amagui en el seu interior una 

hipotenusa de dos triangles rectangles que segons el teorema de Pitàgores no és construïble. 
 

Penseu que si no fos així, la primera persona que va construir un quadrat hauria destruït 

l’univers just després de construir aquest quadrat pel simple fet que a l’interior del quadrat hi 

ha una hipotenusa que segons el teorema de Pitàgores no és construïble :-P 
 

 
 
 
 
Fins aviat! 
Francesc Feliu Gascon 
 


