
Només et cal anar ajuntant els pals amb els cubs  
o els pentàgons, i tindràs una cabana, un castell,  

una botiga, un pont, un vaixell, un avió, un arbre, etc.;  
una pila d’amagatalls i racons màgics per a jugar.

I quan acabis de jugar i ho vulguis desmuntar,  
pots tornar a posar-ho tot a la caixa, ben endreçat.

Has fet mai jocs de geometria?

Saps quants triangles, rectangles i
quadrats conté un octògon al seu interior?

Descobreix el teorema de Pitàgores:
c2 + c2 = h2

És molt fàcil i divertit! 

TRÍGONOS START
(ESPECIAL 3-5 ANYS):
6 cubs
6 pentàgons
10 pals semi-curts
20 pals curts

TRÍGONOS KERNEL:
7 cubs
7 pentàgons
12 pals llargs
4 pals mitjans
8 pals semi-curts
6 peces de roba

TRÍGONOS FAMILY:
10 cubs
10 pentàgons

TRÍGONOS MAXI:
20 cubs
20 pentàgons
20 pals llargs
20 pals mitjans

12 pals llargs
10 pals mitjans
10 pals semi-curts
10 pals curts
17 peces de roba

Joc de construcció i creatiu per a nens i nenes de 4 a 10 anys, i per als majors de 10, de 20, de 40 i... de 80.

Fes créixer la teva imaginació!

20 pals semi-curts
20 pals curts
30 peces de roba



APLICACIONS
El Trígonos estimula la curiositat, la creativitat i la concentració dels nens i dels 

adults. Els passos a seguir per a construir el que es vulgui fer, demanen rigor, però també 
imaginació. En aquest joc cal unir diverses llargades de pal amb dos tipus de cubs per 
aconseguir continuïtats, angles rectes o angles de 45º en diverses direccions.

Es treballen les formes planes, les paral·leles i les perpendiculars, les regularitats, 
les simetries, les formes geomètriques (quadrats, rectangles, triangles, rombes, octò-
gons), les relacions de quart, terç, meitat, doble, triple, les distàncies, els angles, càlculs 
matemàtics i, tot plegat, passant-ho molt bé.

Als més petits els ajuda a enfortir la coordinació mà-ull. Poden començar amb fi-
gures planes i acabar construint una cabana, un vaixell, un pont, un castell, un fort, un 
arbre... Sovint esdevé un joc simbòlic en què es mostren els diversos rols de la família, 
per exemple.

CUBS i PENTÀGONS
Els cubs i pentàgons no faciliten totes les possibilitats d’unió. Aquesta limitació fa 

que el nen o nena hagi d’imaginar i provar les direccions, les inclinacions i els angles per 
aconseguir el que es proposa i, d’aquesta manera, superar la dificultat.

La mida i el pes d’aquestes peces estan pensats perquè les mans petites les puguin 
manipular sense dificultat. Estan fetes amb fusta de pi.

PALS
N’hi ha de dues llargades (Start), de tres (Kernel) o 

de quatre (Maxi/ Family), i tenen uns talls als extrems 
per a facilitar la unió amb els cubs i els pentàgons. Són 
de fusta de faig per aconseguir més lleugeresa, flexibi-
litat i duresa.

PECES DE ROBA (excepte l’Start)
N’hi ha de 3 formes diferents: els quadrats, els rec-

tangles i les tires estretes (el Kernel no du tires estretes). 
Hi ha 2 tipus de rectangles; els que tenen les bagues per 
inserir-hi els llistons als costats llargs i els que les tenen 
als costats estrets.

Combinant els pals i peces de roba, l’infant construirà cabanes, castells i molts altres 
espais lúdics. El muntatge s’haurà de fer pels costats verticals o pels horitzontals i, aques-
ta, és una segona dificultat que caldrà resoldre, sobretot quan la construcció agafi alçada. 

ASPECTES PEDAGÒGICS
El Trígonos és un joc que fomenta l’adquisició de nocions fonamentals de geometria, 

física i tecnologia.
El fet que el nen o nena pugui entrar dins la seva creació, ajuda molt a comprendre els 

conceptes d’espai, forma i volum.
Jugant-hi, es poden observar relacions matemàtiques (quart, terç, meitat, doble, tri-

ple...) i també les distàncies i els angles. Més endavant, pot servir per a visualitzar el qua-
drat o el cub d’un nombre, l’arrel quadrada d’un nombre o, fins i tot, comprovar l’exactitud 
del Teorema de Pitàgores.

Les robes fan que els espais quedin delimitats i es puguin crear volums. A més, apor-
ten un aspecte de diversitat cromàtica que també fomenta la creativitat artística.

Quan s’hi juga en grup, el Trígonos afavoreix el sentit de col·laboració. Cal rumiar 
junts les formes a construir i posar-se d’acord en benefici d’un projecte comú. El principi 
d’assaig i error s’aplica constantment ja que, quan es té una idea, el millor és dur-la a la 
pràctica i veure si es pot fer o no. La demostració pràctica de les idees facilita acceptar-ne 
la validesa.

I quan s’hi juga individualment, però compartint el material amb altres persones, so-
vint cal intercanviar peces i també posar-se d’acord.



EL TRÍGONOS FOMENTA DIVERSOS APRENENTATGES

La comunicació i la negociació: els nens i nenes hauran de dialogar i contraposar 
opinions a l’hora de fer una construcció tots junts. Per tal de seguir endavant, hauran d’ar-
gumentar i, després, decidir quina solució troben millor.

El vessant artístic: el Trígonos és un joc que potencia la creativitat, la imaginació i 
el sentit dels colors.

Geometria, física i tecnologia: jugant-hi, els nens i nenes creen formes i volums, 
i n’assimilen les nocions bàsiques (com passar d’una imatge bidimensional a una de tri-
dimensional, per exemple). A partir del que experimenten, els resulta més fàcil passar a 
l’abstracció geomètrica i, posteriorment, a nocions de física i tecnologia. Atès que es tracta 
d’un joc de construcció, cal fer càlculs i processos de raonament matemàtic.

El sentit de l’anticipació també es posa en joc quan es construeix amb el 
Trígonos: cal preveure quin procés se seguirà; després, cal anar comprovant si no hi ha 
entrebancs amb el que s’havia previst i, finalment, se’n pot valorar el resultat.

L’autonomia i la iniciativa personal: tot i que al Trígonos s’hi pot jugar en grup, 
paga la pena que el nen o nena agafi prou confiança en el material i, en ell mateix, per tal 
d’aportar al grup les seves pròpies idees i iniciatives.

Coneixement i interacció amb l’entorn: en aquest camp, podem dir que el joc 
convida el nen o la nena a fixar-se en la realitat, a fer-se preguntes i a plantejar hipòtesis 
sobre el que ha estat observant. L’ús del Trígonos pot contribuir a aquest tipus de rao-
nament, ja que el nen o nena pot observar allò que vol construir en una imatge plana i 
pensar la millor manera de donar-hi volum; a més, també pot formular hipòtesis sobre les 
diverses possibilitats de combinació dels pals i les robes per tal que la construcció sigui 
estable i prengui el volum desitjat.

Aprenentatge social i ciutadà: el fet de jugar al Trígonos en grup, a casa, en un 
espai lliure o en l’àmbit escolar fa que el nen o nena vagi descobrint quina és la millor 
manera de relacionar-se amb els seus companys i les actituds que faciliten una convi-
vència pacífica i harmònica.

www.trigonos.cat



PER ALS PARES I EDUCADORS
Juga al Trígonos amb els teus fills/alumnes i mira com aprenen, imaginant  

i construint.
Està clar que la nostra vida quotidiana és plena de números: les hores del rellot-

ge, el pes i el volum dels aliments que mengem, quan fem anys, els quilòmetres que 
ens separen del mar o de la muntanya, a l’hora de repartir-nos coses...

Tot plegat té relació amb les matemàtiques i el fet d’aprendre a fer-les servir ha 
d’ajudar els nens i nenes a resoldre qüestions que es van trobant a mesura que es 
fan grans.

Però, a més, també hi ha una altra disciplina prou important: les formes geomè-
triques, la manera de representar-les i d’organitzar-les en un espai concret. I això 
pot ser tan important com els números en la nostra activitat quotidiana.

Fixeu-vos com n’és d’útil ser capaç de veure mentalment diverses distribucions 
de mobles al menjador de casa, per exemple, o simplement com posar llibres en 
una llibreria, roba a l’armari, trobar l’espai per als estris de cuina, etc.

Tot això s’exercita i és possible gràcies als recursos que ofereix el Trígonos.

RECOMANACIONS PER A TRIGONOCAIRES:
• No ens hi podem enfilar i té més estabilitat en interiors de superfície plana.
• És més fàcil encaixar els cubs i els pals fent girar el pal dins el forat alhora que es fa una lleugera pressió.
Quan les robes queden tensades, també és més fàcil fer entrar el pal al forat inclinant el cub cap a una banda.
• Cal introduir el pal fins al fons del forat per evitar que les puntes es trenquin, i per a facilitar la tensió
correcta de les robes.
• Les unions només es poden fer rectes o a 45º, 90º, 135º i 180º. Altres inclinacions forcen les unions i provoquen
el trencament dels pals.
• Al començament, els pals de fusta costen una mica d’encaixar per la dilatació d’aquest material, però costa
menys a mesura que es fa servir. En aquest sentit, val la pena que un adult acompanyi l’infant les primeres
vegades.
• D’altra banda, com que la fusta és un element viu, els extrems dels pals poden quedar contrets per la
pressió que tenen quan els encaixem. Això farà que algunes unions tinguin massa joc i vagin fluixes. Per
corregir-ho, només cal mullar amb aigua 2 o 3 cm del cap del pal durant 10 segons, i deixar-lo assecar 24
hores. Tot seguit estarà en perfectes condicions per tornar-lo a fer servir.
• Les robes cal rentar-les, com a màxim, a 30º C
• Joc no apte per a menors de 3 anys.
• AVÍS: mantingueu el joc allunyat del foc!

Aquest és un joc educatiu artesanal, respectuós amb el medi ambient. Fet a Catalunya, Unió Europea.
Ctra. de la Bisbal, 32 43712 Llorenç del Penedès.
Compleix la Normativa EN 71 i les directives 2009/48/CE i 1907/2006/CEwww.trigonos.cat


