
CONSTRUCCIÓ DE LA CÚPULA DE LEONARDO
 
Des de les àrees de matemàtiques i tecnologia hem desafiat als alumnes de 2n a construir 

una cúpula de Leonardo
Matemàtiques de Catalunya-

peces, bastons Leonardome, de 50 cm de llarg per 5 cm d’ample. Cada peça té 4 osques de 

diferent profunditat que permeten formar fins a 11 patrons diferents. Amb les peces es 

construeix una estructura en forma de cúpula sense cap tipus de subjecció, que es 

mantenen gràcies a la gravetat i l’encavalcament de les peces. 

 

Objectius: 

 

● Millorar el treball en grup i l

● Canviar la visió que tenen els alumnes sobre les matemàtiques..

● Relacionar coneixements ja adquirits com les formes geomètriques en el pla i les 

àrees amb nous coneixements com els càlculs de volums i patrons geomètrics.

● Relacionar els conceptes d’estructures treballats a primer amb els coneixements de 

patrons i figures geomètriques.

 

 

 

Presentem aquesta activitat als alumnes com un repte que han d’afrontar conjuntament, per 

tant han de posar-se d’acord i organitzar

per tal d’arribar a assolir l’objectiu marcat. Durant el procés de construcció cada alumne ha 

de col·locar els  bastons Leonardome
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Millorar el treball en grup i les relacions entre iguals. 

la visió que tenen els alumnes sobre les matemàtiques.. 
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bé per tal d’assegurar que es crea 
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Presentem aquesta activitat als alumnes com un repte que han d’afrontar conjuntament, per 

dels professors, si és necessària, 

per tal d’arribar a assolir l’objectiu marcat. Durant el procés de construcció cada alumne ha 

correctament, però també ha de comprovar que els 

seus companys les estan col·locant 

bé per tal d’assegurar que es crea 

una estructura estable.  



Un cop els alumnes ja han triat quin dels onze patrons volen construir, han sorti

posar-se mans a l’obra. A poc a poc, 

confiança i comencen a treballar de forma autònoma

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Treballant tots a l’hora, a 

mesura que van afegint peces, 

la cúpula comença a créixer, 

els alumnes van comprovant 

que les fustes que hi ha al seu 

voltant estan ben col·locades, 

trobant algun petit contratemps, com per exemple algun 

però al final s’ha aconseguit l’objectiu proposat, i un cop acabada

comprovem que és estable. 

Un cop els alumnes ja han triat quin dels onze patrons volen construir, han sorti

A poc a poc, però amb un ritme constant, els alumnes van agafant 

confiança i comencen a treballar de forma autònoma. 

Treballant tots a l’hora, a 

mesura que van afegint peces, 

la cúpula comença a créixer, 

els alumnes van comprovant 

que les fustes que hi ha al seu 

col·locades, 

trobant algun petit contratemps, com per exemple algun hexàgon que només té cinc costats, 

però al final s’ha aconseguit l’objectiu proposat, i un cop acabada

 

Un cop els alumnes ja han triat quin dels onze patrons volen construir, han sortit al pati per 

els alumnes van agafant 

que només té cinc costats, 

però al final s’ha aconseguit l’objectiu proposat, i un cop acabada la construcció, 


