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Què cal tenir en compte abans d’utilitzar la maleta:  

1. Espai 

Per tal de construir una cúpula amb el material didàctic presentat es necessita preparar un espai mínim 
de 5 x 5 metres.  

2. Col·locació de les peces. 

Les peces es col·locaran sempre en aquesta posició. 

 

 

3. Dificultat dels patrons presentats 

Per començar es recomana construir seguint els patrons 1, 2 o 3, ja que les peces es col·loquen en angle 
recte. 

4. Per aconseguir una estructura circular i proporcionada 

Cal distribuir els participants en rotllana i col·locar les peces de manera simultània.  És un treball en 
equip, per tant, si s’actua coordinament, la cúpula creixerà de forma uniforme. 

5. Quantitat de peces 

La construcció de la cúpula es pot aturar quan es cregui convenient, encara que no s’hagin utilitzat totes 
les peces.  

6. Les últimes peces 

La flexibilitat de l’estructura va disminuint a poc a poc. Cal tenir una cura especial en les cúpules 
formades per grans hexàgons ja que s’arriba ràpidament al punt que, en posar una peça més, salten les 
peces veïnes. 

7. Si seguim patrons plans, per què s’acaba formant una cúpula? 

L’estructura es va corbant perquè la profunditat de les 4 osques de les peces no està alineada. Això 
provoca una deformació de l’estructura. Si les osques superiors fossin més profundes i estessin alineades  
l’estructura es mantindria plana.  

8. Un cop la cúpula està construïda 

La construcció de la cúpula permet entrar-hi, aixecant quatre de les peces que toquen a terra per crear 
una obertura. També es pot aixecar totalment, per això cal agafar totes les peces en contacte amb el 
terra i, evidentment, actuar de forma coordinada! 

9. Desmuntar-la 

Es pot fer des de l’interior o des de fora: en treure una peça cau tota l’estructura del voltant. Aneu molt 

en compte de no trepitjar les peces. 


