
La joguina que us proposem fer, 
vola d’una manera molt diferent 
de qualsevol dels avions de 
paper que segur que heu fet. 

No cal cap habilitat especial per a fer-la volar, i si hi 
jugueu a l’aire lliure, en un lloc on hi hagi un ventet 
suau, podreu comprovar com, alguna de les vegades 
que la feu volar, la baldufa voladora s’enlaira i es manté 
una estoneta girant amb una estabilitat sorprenent.
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Com es fa?

4 Paper, tisores, cola i un regle.

1 Retalleu tres 
peces (dos 

cercles i un rectangle amb les 
cantonades retallades) amb les 
mides que s’indiquen a la figu-
ra (són orientatives).

Les coses que giren tenen una 
inèrcia especial que fa que una 
vegada han començat a girar els 
costi canviar la direcció de l’eix de 
rotació. Possiblement ja ho heu ob-
servat quan heu jugat amb un diàbolo 
o heu vist algú que hi jugava: només 
es pot mantenir en equilibri sobre el 
cordill si gira ràpidament; si es para 
cau cap a un costat. 

La joguina que heu fet gira 
gràcies als doblecs llargs de la 
part rectangular, que funcio-
nen com les pales d’un molí de 
vent. Una vegada ha començat a 
girar, manté la direcció de l’eix de 
rotació, tal com ho fa un diàbolo, 
mentre va caient a poc a poc. Si 
hi ha sort i el vent se l’emporta 
amunt, es manté girant molta  
més estona.

2 Feu els talls indicats i doblegueu 
la peça rectangular per les línies 

de punts. Els trossos doblegats han 
d’apuntar en direccions oposades. A 
cada costat hi haurà dues solapes, que 
serviran per a enganxar-hi els cercles. 

3 Dibuixeu el diàmetre en cadascun 
dels cercles que heu tallat i enganxeu 

a cada cercle les solapes que heu fet a la 
part rectangular; la ratlla que marca el dià-
metre us ajudarà a centrar bé la peça.

4 Finalment, comproveu 
que els dos cercles són 

ben perpendiculars al tros 
rectangular central.

n Agafeu amb dos dits la part 
rectangular i, mantenint-la ho-
ritzontal, tireu-la cap endavant 
suaument. Si la llanceu de manera 
que la part doblegada que veieu 
més a prop apunti cap a dalt, volarà 
bé; si ho feu al revés, no.

n Us podeu entrenar dins de 
casa. Si ho feu a l’aire lliure i fa una 
mica de vent, pot ser que es mantin-
gui molta més estona girant.

Per què vola d’una manera tan estable?

per a fer volar 
la baldufa

I si no vola bé?
n Comproveu que els cercles 
laterals són ben perpendiculars a 
la part rectangular. Si estan torts 
es desvia cap a un costat. Doble-
gueu-los si és necessari.

n Assegureu-vos que llanceu la 
joguina en la direcció correcta.
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Feu servir el regle per 

a ajudar a doblegar els 

trossos llargs de dalt  

i de sota la figura.
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