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1. Introducció 
 

1.1 Resum 

 

En l'actualitat, el desenvolupament en el món va avançant cada vegada més 

ràpid, adequant les infraestructures de les ciutats per aconseguir millorar la 

qualitat de vida a preus raonables. També s’ha convertit en una prioritat a nivell 

global reduir la petjada de carboni i frenar el canvi climàtic. 

 

Per fer front tant a la necessitat d’infraestructures econòmiques que a la 

vegada aportin millor qualitat de vida i que contribueixin a reduir la petjada de 

carboni, una proposta és entrar dins el món de les estructures geodèsiques. 

 

Aquestes estructures també es coneixen amb el nom de doms o cúpules 

geodèsiques i es componen de petits triangles que són aproximadament iguals, 

de manera que els vèrtexs dels triangles es troben tots en la superfície d'una 

esfera, és una estructura molt segura, estable, més econòmica que altres i 

eficient. 

        

Planta i alçat d’una cúpula geodèsica. Font: “www.cosmotec.com.mx” 

 

A partir d’aquest tipus d’estructures el present treball s’enfocarà a explicar com 

pot resultar un element didàctic dins l’àrea de tecnologia i les avantatges 

pedagògiques que se’n poden extreure. 

 

PARAULES CLAU: Estructures, educació secundària, consciència ambiental, 

recursos educatius, cúpules geodèsiques, tecnologia. 
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1.2 Justificació 

 

He decidit destinar aquest treball a aprofundir un poc en aquest tipus 

d’estructures perquè com a arquitecta tècnica he pogut comprovar que hi ha un 

gran desconeixement al respecte. També després de dur a terme les meves 

pràctiques com a docent a un institut de secundaria impartint l’assignatura de 

tecnologia he pogut veure com, encara que figura en les programacions 

d’alguns centres, en la majoria d’instituts no es dona a conèixer aquest tipus 

d’estructura. 

 

Això es degut, principalment, a que no és molt habitual trobar-la al nostre 

entorn. Per això considero que donar-la a conèixer a l’educació secundària, en 

concret a l’assignatura de tecnologia, podria afavorir el coneixement, l’interès i 

aprofundir en les avantatges ambientals tan importants en aquest moment de la 

nostra història. 

 

També considero que a través de l’assignatura de tecnologia es poden introduir 

continguts diversos y fomentar diferents competències dels alumnes. De fet 

cada vegada hi ha menys alumnes que es mostren interessats en la tecnologia, 

sobretot les alumnes. És per això que crec que, utilitzant recursos educatius 

innovadors i exposant continguts poc coneguts, podem despertar major 

motivació als alumnes a l’hora d’escollir uns estudis que els condueixin a un 

camí professional encoratjador. 

 

Com a motivació personal afegida, el fet de treballar aquest tipus d’estructures, 

fent recerca i estudiant-les de diferents punts de vista ha fet que ampliï els 

meus coneixements al respecte i trobi la manera de poder-los transmetre en el 

meu futur pròxim com a docent de tecnologia. 
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1.3 Objectius del treball 

 

Els objectius del present treball son els següents: 

 

- Donar a conèixer un tipus d’estructures poc  reconegudes a Espanya. 

 

- Motivar a l’alumnat realitzant activitats pràctiques i descobrint nous 

elements constructius que poden despertar la seva curiositat. 

 

- Crear consciencia ambiental, aprofundint amb les avantatges ambientals 

i en matèria d’eficiència energètica que aporten aquests tipus 

d’estructures. 

 

- Desenvolupar el treball en equip, treballant en grup per dur a terme un 

projecte d’estructures innovador. 

 

- Donar atenció a la diversitat, a través d’un projecte de tecnologia 

fàcilment adaptable al nivell i a les necessitats de cada alumne o grup. 

 

- Proposar que s’afegeixin les estructures geodèsiques al currículum de 

les Illes Balears juntament a la resta d’estructures que ja s’estudien. 

 

1.4 Metodologia 

 

La metodologia de treball que s’ha utilitzat per desenvolupar aquest Treball 

Final de Màster (TFM), ha estat, per una part, dur a terme una recerca 

bibliogràfica sobre la història, sistemes constructius, materials i altres 

peculiaritats de les estructures geodèsiques. Així s’ha pogut establir un marc 

contextual molt útil a l’hora d’obtenir una visió general sobre aquestes 

estructures i tot el que les envolta.  
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També s’ha fet una recerca de projectes i treballs realitzats en l’àmbit de 

l’educació, així es pot veure que s’ha fet, que s’està fent i valorar com poder 

aplicar aquest contingut. 

 

La metodologia que s’utilitzarà per impregnar als alumnes serà fonamentalment 

pràctica, per treballar un contingut interessant i bastant innovador des de 

l’aplicació de coneixements de l’assignatura i d’altres, fent així que puguin 

donar-li sentit a tots els coneixements previs que han anat treballant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Les estructures geodèsiques a secundària 

8 

 

 

2 Estat de la qüestió 
 

2.1 Context històric 

 

La primera vegada que consta documentalment que s’hagi utilitzat el terme 

“Geodèsia” va ser per Aristòtil (384-322 a. C.) i podia significar, tant "divisions 

geogràfiques de la terra", com també l'acte de "dividir la terra". 

 

Pel que fa a la història d’aquestes estructures, la primeres cúpules geodèsiques 

conegudes son el palau imperial de China (1885) i el Planetarium de Carl Zeiss 

que va crear Walther Bauersfeld l’any 1922 a Jena, Alemanya. Però temps 

després, va ser R. Buckminster Fuller, arquitecte i enginyer nord-americà, qui 

va desenvolupar el seu propi concepte i va patentar l'estructura al 1954. 

 

Fuller, es va plantejar la importància dels avenços científics en la indústria. 

Veient que les noves metodologies de producció, com les cadenes de 

muntatge, incidien en la millora de la producció i facilitant el treball als obrers.  

 

Va arribar a la conclusió que aquests avenços no s’aplicaven a la construcció 

de vivendes per les persones, ni al sector de la construcció. D’aquestes 

reflexions va sorgir la idea de dissenyar una tipus d’edificació que es pogués 

“muntar” com un automòbil o un avió. També va valorar l’aspecte dels 

materials, considerant que hi s’hauria de poder construir una casa amb 

elements resistents i a la vegada molt més lleugers dels existents. 

 

Buckminster es va inspirar en un Zepelí, convertint-lo dins la seva ment amb 

una casa flotant i portàtil. Donar-li la volta al dirigible, dividint el cilindre en 

seccions per crear les cobertes d’una casa. 

  

Va tenir en compte que en un dirigible s’aprofitava la tensió provocada pels 

travessers i cables metàl·lics, enlloc d’utilitzar murs que treballaven a 
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compressió i els feien susceptibles a un enderrocament si hi havia moviments 

de terres. Per tant va començar a investigar quins materials podria utilitzar que 

fossin igual de resistents però més lleugers. 

 

Finalment Fuller va aconseguir dissenyar la seva casa-dirigible. Les cobertes 

es fixarien mitjançant cables de tensió i la casa seria lleugera i transportable, 

autosuficient, amb electricitat pròpia, la seva pròpia aigua i amb espais per 

emmagatzemar les deixalles.  

 

Aquesta casa es podria col·locar sobre qualsevol superfície i es podria edificar 

en un sol dia, ja que les seves parts serien prefabricades i ancorades entre 

elles. Aquesta edificació la va denominar Casa 4D, coneguda com Casa 

Dymaxion (1928). 

 

 

Dibuixos de la casa Dymaxion de R. Buckminster Fuller (1927) 

 

Al 1940 va reprendre el projecte plantejant una casa cilíndrica partint d’un cub i 

transformant-lo en un tub cilíndric. Així la base circular ocuparia menys terreny 

que la base quadrada. La casa cilíndrica no necessitaria suports interiors ni 

reforços exteriors. Seria fàcil d'escalfar i de mantenir fresca. Aquesta casa es 

va donar a conèixer com la casa “Wichita”. 

 

El cilindre que formava la casa tenia un diàmetre de 6 m, suposant una àrea 

d’uns 28 m2. S’utilitzava una capa de fibra de vidre situada entre l’acer de 
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l’exterior i el cartró de l’interior, així es regulava la temperatura ambiental tant 

durant l’estiu com a l’hivern i també s’aconseguia un bon aïllament tèrmic i 

acústic. 

 

Casa “Wichita” de R. Buckminster Fuller (1944) 

 

Les finestres les aconseguia crear obrint en els costats forats rodons en els què 

es col·locaria plàstic acrílic transparent. També va afegir una lluerna a la part 

superior del sostre. La distribució era un espai únic separat amb cortines per 

dividir-ho segons les necessitats.  

  

Quan al 1944, a Wichita, la fàbrica d'avions d'alumini va començar a perdre 

obrers que s'anaven a altres ciutats pensant que s’acabaria el treball un cop 

acabada la guerra. Per poder mantenir la cadena de producció existent i els 

llocs de treball, Fuller es va plantejar reconvertir-la per fabricar en cadena les 

Cases 4-D. Així es resoldria el problema de la continuïtat de la industria a l’hora 

que subministrava habitatges econòmics. 

 

L’any 1945, quan va acabar la guerra, Buckminster esperava que es comencés 

la producció en cadena, però la Beec Company va optar per centrar-se en la 
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fabricació de petits avions per a ús particular i va desestimar la fabricació de les 

cases.  

 

El 1949 va crear la primera cúpula geodèsica del món que podia sostenir el seu 

propi pes sense límit. Va ser una cúpula de 4,2 metres de diàmetre construïda 

amb tubs d'alumini i una coberta de vinil en forma de tetraedre.  

 

Per provar el seu disseny, Buckminster i molts estudiants que havien ajudat en 

la seva construcció es van penjar de l'estructura davant els espectadors. El 

govern nord-americà va reconèixer la importància de l'invent i el va contractar 

per fer cúpules per a l'exèrcit. Després d’això, en pocs anys hi havia milers 

d'aquestes cúpules a tot el món. Fuller es va mudar a viure a un dels seus 

doms geodèsics amb la seva dona. 

 

Quan Walther Bauersfeld va dissenyar i va construir per primera vegada un 

dom geodèsic a Europa per a l'empresa d'òptica Carl Zeiss, després de la 

Primera Guerra Mundial, no podia predir la magnitud de l’invent. En qualsevol 

cas, tots els honors van ser per a R. Buckminster Fuller o Bucky, com li 

agradava que l’anomenessin.  

 

Des de llavors, els doms geodèsics s’han anat construint arreu del mon i tot 

apunta a que continuaran creixent en els pròxims anys. Encara que a Espanya 

no es troben amb tanta facilitat si que és un tipus d’estructura, per les seves 

característiques, molt desenvolupada a Sud-Amèrica, sobretot a Argentina i 

Chile. 

 

2.2 Avantatges 

 

Son moltes les avantatges de les estructures geodèsiques enfront a altres 

edificacions que s’utilitzen amb els mateixos fins, a continuació detallem les 

principals. 
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- Forma Ideal 

 

Els doms geodèsics permeten tancar espais amplis amb el mínim de material, 

cosa que els fa especialment eficients. Al mateix temps que es manté sintonia 

amb l'entorn, els doms geodèsics es sostenen sense necessitat de columnes o 

murs interns. L'espai obert que crea ofereix il·limitades possibilitats d'ús. 

 

Una cúpula geodèsica s'assembla a una esfera tallada per la meitat, o a un 

hemisferi compost per una xarxa de triangles. Aquests suports triangulars 

romanen en un estat de tensió permanent, fent que l'estructura sigui gairebé 

indestructible. 

 

Per exemple, una cúpula geodèsica de 110 metres quadrats, pot ser construïda 

per 4 a 6 persones en menys d'un dia, mentre que les més petites s'acoblen en 

qüestió d'hores. 

 

Encara que, pel que fa a la construcció mai podem aconseguir una esfera 

perfecta, podem apropar-nos molt a ella (incrementant la freqüència), i els 

doms geodèsics són fraccions properes a l'ideal d'aquesta esfera. 

 

- Eficiència 

 

Si es creessin dues estructures de mida similar, una amb forma de rectangle i 

una altra en forma de cúpula, la segona tindria un 30% menys de superfície. 

Això significa que necessitaria 1/3 menys de material per a construir-se, tenint 

en compte que a més seria més forta que una estructura rectilínia. 

 

Això també vol dir que hi hauria un evident estalvi energètic, resultant en una 

disminució de les factures de calefacció i aire condicionat a causa d'una 

superfície més petita per escalfar i refredar. A la vegada suposaria una menor 

petjada de carboni al necessitar menys recursos. 
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- Resistència 

 

Una de les característiques més rellevants de les estructures geodèsiques és la 

seva sorprenent durabilitat. Combinen la forta forma d'arc amb el triangle, la 

forma geomètrica més forta coneguda per l'home. El que resulta d'aquest 

aparellament és una estructura extremadament forta capaç de funcionar bé 

sota càrregues molt fortes. 

 

Els triangles que formen el marc d'una cúpula transfereixen la força més 

uniformement a través dels seus costats que altres formes. A pesar de la seva 

esveltesa, les cúpules son la forma arquitectònica més forta, gracies a les 

forces de compressió i de fricció que crea. 

 

- Lleugeresa 

 

De per si s’utilitzen materials més lleugers i en menor concentració per 

construir una cúpula geodèsica que una estructura convencional. Es pot dir que 

els doms geodèsics pesen menys que els materials que els componen. La 

massa d'aire s'acumula al seu interior i les forces es distribueixen uniformement 

a la superfície. 

 

- Ecologia 

 

Arrel dels efectes de l'escalfament global, els governs presenten lleis cada 

vegada més estrictes per aconseguir reduir la petjada ambiental en el menor 

temps possible. Les estructures geodèsiques són una gran solució dins el 

sector de l’edificació. 

 

Els enginyers del sector de la construcció fan tot el possible per assegurar que 

els dissenys dels doms no deixin espai per als errors ecològics. Per tant, les 

cúpules geodèsiques segueixen els principis del disseny ecològic i es basen en 
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la idea de protegir els recursos finits de la Terra. L’objectiu és optimitzar el seu 

ús sense pertorbar els processos naturals del planeta. 

 

Els doms són energèticament eficients, es poder fer de materials reciclables i 

no requereixen l'ús de fonaments, tot això ajuda a preservar l'equilibri natural. A 

més ajuden de manera implícita a mantenir unes condicions òptimes de 

temperatura degut als fluxos d’aire que es generen degut a la seva forma, això 

junt a un disseny de para-sols pensant en l’ecologia fan que s’aconsegueixi un 

gran confort tèrmic sense despesa energètica. 

 

 

Flux de temperatura durant l’estiu i l’hivern respectivament.  Font: domosgeodesicos.es 

 

Aquestes estructures connecten a la perfecció l'arquitectura amb l'ecologia i el 

medi ambient, formant així un exemple perfecte de disseny sostenible que 

treballa per a la humanitat. 

 

- Atractiu 

 

Els Doms Geodèsics són molt atractius. Destaquen entre les estructures més 

convencionals, combinant el disseny intel·ligent amb la funcionalitat. 

 

Les cúpules geodèsiques resulten molt atractives a l’hora que poden ser 

aplicades a diversos usos, entre ells: espais per esdeveniments, vivendes, 

habitacions d’hotel a l’aire lliure, cobertes de grans estadis, jardins coberts, 

cafeteries, projeccions immersives, etc. 
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- Portabilitat 

 

Les cúpules geodèsiques son un tipus d’estructura que es pot plantejar de 

manera que resulti ser fàcilment desmuntable, podent funcionar com a caseta o 

carpa de fàcil transport i muntatge, a la vegada que és més resistent que altres 

estructures portàtils. 

 

2.3 Sistema constructiu i materials 

 

Per poder entendre què és una cúpula geodèsica i el seu sistema constructiu, 

aquestes son algunes de les definicions que utilitza Fuller (1951) en la seva 

patent: 

 

Línia geodèsica: la que uneix dos punts d'una esfera amb la mínima 

longitud possible. 

Esfera geodèsica: poliedre generat a partir d'un icosàedre o dodecaedre, 

en el qual, tots els seus vèrtexs coincideixen amb l'esfera que el defineix. 

 

Per tant, una cúpula geodèsica és una fracció d'esfera geodèsica, ja sigui una 

semiesfera, o un casquet. 

 

Per obtenir una cúpula geodèsica es parteix d’una geometria base, un 

icosàedre o un dodecaedre, sent la més habitual l'icosàedre. Les cares 

d'aquestes formes geomètriques es divideixen mitjançant triangles equilàters, 

segons es mostra a la imatge, i la projecció de l'obtingut sobre l'esfera 

circumscrita a la geometria de base serà l'esfera geodèsica. Per obtenir una 

cúpula es projectarà la secció desitjada.  

 

Anomenem freqüència a la mesura que s'utilitza per indicar el nombre de 

subdivisions que es realitzen en el triangle de l'icosàedre que forma la cúpula. 

Com més gran és la freqüència més gran seran les divisions, la seva 
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resistència, la perfecció de la curvatura però també la complexitat d’execució. 

Bàsicament es diferencien 6 freqüències, de la V1 a la V6, com podeu veure a 

la imatge que mostrem a continuació. 

 

 

Tipus d’estructures geodèsiques segons la seva freqüència. Font: desertdomes.com 

 

Per tant, la triangulació de les cares variarà en funció de la freqüència de la 

cúpula que desitgem obtenir, és a dir, si volem obtenir una cúpula de 

freqüència 2 la triangulació de la cara de l'icosàedre la realitzarem dividint cada 

aresta en dos segments. Així doncs, a major freqüència, major nombre de 

barres i aquestes seran de menor dimensió que les d'una cúpula de menor 

freqüència i mateix radi. 

 

Per dissenyar una estructura geodèsica existeixen dos mètodes diferenciats, el 

tradicional i el de projecció, a continuació es defineixen els procediments. 

 

- Mètode tradicional 

 

Per dibuixar una cúpula geodèsica utilitzant el mètode tradicional, partirem d'un 

cos geomètric, en aquest cas l'icosàedre al ser el més utilitzat habitualment.  
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Procés de disseny d’una estructura geodèsica a partir d’un icosaedre amb el mètode 

tradicional. Font: Ferrer Sarmiento, T. (2017) 

 

Dividirem una de les cares de l'icosàedre amb triangles equilàters, tenint en 

compte que el nombre de divisions que es generin a les arestes de l’icosàedre 

serà la freqüència de la nostra cúpula. Com es veu a la segona figura de la 

imatge anterior, aquesta cúpula tindrà una freqüència 3. 

 

Projectem la triangulació base sobre l'esfera circumscrita al icosàedre, i copiem 

a la resta de cares. En tractar-se d'una cúpula de freqüència 3, imparell, no hi 

ha l'opció de obtenir una semiesfera geodèsica, només les freqüències parelles 

ens ho permeten.  

 

- Mètode de projecció 

 

Per dissenyar una estructura geodèsica mitjançant el mètode de projecció 

prendrem de base una cúpula geodèsica dibuixada segons la manera 

tradicional de freqüència imparell, en aquest cas la de freqüència 3 dissenyada 

prèviament.  
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Dibuixarem a una de les cares de la cúpula triangles equilàters, tenint en 

compte que el nombre de divisions que es generi en les arestes multiplicat per 

la freqüència de base, serà la freqüència de la nostra cúpula.  

 

 

 

Procés de disseny d’una estructura geodèsica amb el mètode de projecció. Font: Ferrer 

Sarmiento, T. (2017) 

 

 

L'exemple que apareix a la imatge anterior, es tracta d'una freqüència de base 

3 multiplicada per 2, per tant tindrem una estructura amb freqüència 6. 

Projectem la triangulació base sobre l'esfera circumscrita, i copiem a la resta de 

cares. En aquest cas sí que podem obtenir una semiesfera geodèsica al ser de 

freqüència parell.  

 

Un cop definit el concepte de freqüència i conegudes les metodologies per 

dissenyar una cúpula a partir d’un cos geomètric, com l’icosaedre, procedirem a 

analitzar els elements constructius d’aquestes estructures singulars. 

 

Un dels components principals de les estructures geodèsiques son les arestes, 

aquest element te forma de barra i es connecta amb la resta per formar els 

triangles que formen la cúpula, poden ser de diversos materials depenent de 

l’ús i la resistència que es vulgui aconseguir. Le podem trobar, entre d’altres, de 

fusta, metall o materials polímers. 

 

A l’hora de dimensionar la nostra estructura, les arestes son l’element 

fonamental, ho podrem fer aplicant les fórmules matemàtiques de manera 
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manual, però actualment existeixen programes de càlcul a disposició dels 

usuaris i diverses calculadores online com “desertdomes.es” o 

“domerama.com”, entre d’altres. Així es pot realitzar un càlcul ràpid per saber 

les dimensions de cada aresta depenent de la freqüència del dom que es vulgui 

construir. 

 

Les arestes es poden unir mitjançant connectors i també sense ells. Els 

connectors son unes peces encarregades d’unir les arestes entre elles. Poden 

realitzar-se de diversos materials i sistemes de subjecció, des de brides, perns 

o elements més elaborats per encaixar les arestes dins ells. El sistema elegit 

condicionarà la rigidesa de les unions i es pot adaptar a les necessitats de la 

construcció. 

 

 

 

Exemples de tipus de connectors per a estructures geodèsiques. Font: ovacen.com 

 

També es poden muntar les estructures sense connectors, això s’aconsegueix 

tallant les arestes amb la forma adequada perquè encaixin entre elles i utilitzant 

algun tipus d’adhesiu, cargols o claus.  

 

D’aquesta manera es pot construir amb menys elements i amb unions més 

rígides, sempre que els encaixos es realitzin adequadament. A la següent 

imatge es mostra un exemple d’unió sense connectors. 
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Exemple d’unió d’arestes de fusta sense connectors. Font: ecoproyecta.es 

 

Un  altre element que podem trobar als doms son els ancoratges o cimentació, 

si bé no es troba a totes les estructures, ja que segons l’ús al que vagi 

destinada no es necessari comptar amb ancoratges.  

 

La seva geometria, per si mateixa, fa que resulti una estructura molt estable i 

en cas de ser una edificació portable i lleugera no es farà una cimentació, en tot 

cas es poden col·locar alguns punts d’ancoratge tipus piquetes com les que 

trobem en les tendes d’acampada per reforçar un poc la fixació al terra. També 

existeixen doms amb ancoratges superficials que simplement augmenten la 

superfície de contacte amb el terra per millorar encara més la estabilitat. 

 

Però si parlem de cúpules geodèsiques destinades a l’ús de vivendes l’habitual 

es dur a terme una petita cimentació perimetral amb armadura per assegurar 

que el pas del temps no mourà la nostra estructura. 

 

El darrer element destacable de les cúpules geodèsiques és el recobriment. 

Podem trobar doms sense recobriment perquè no tinguin un ús que ho 

requereixi, però la majoria d’ells compten amb un tancament que aïlla l’espai 

interior de l’exterior. 
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En matèria de recobriments també trobem molta diversitat en quant a sistemes 

constructius i materials. Es pot fer un recobriment amb lones si es tracta 

d’instal·lacions temporals, de tela, vidre, fusta, etc.  

 

Quan es crea una vivenda, un dels materials més utilitzats en general és la 

fusta. Això enforteix encara més el concepte de sostenibilitat ambiental que de 

per si aquestes estructures faciliten. Normalment s’elegeixen fustes que es 

trobin a la zona de construcció per reduir la petjada de carboni i fer unes 

estructures lleugeres i més ecològiques. 

 

Per exemple, Flores Gutierrez al Journal Boliviano de Ciencias (2016), proposa 

fer cúpules geodèsiques d’una varietat de bambú a Bolívia, ja que és un 

material autòcton amb propietats mecàniques i constructives molt bones. 

 

Un exemple d’edificació geodèsica construïda a Espanya que pot resultar útil 

per comprendre tot el sistema constructiu en conjunt seria la vivenda unifamiliar 

y autosuficient de Yecla, Murcia, que va construir la constructora Ecoproyecta 

(2014). La podem trobar a la seva web “ecoproyecta.es” i es detalla a 

continuació. 

 

Tota la construcció de la casa es resol amb fusta. Des de l'estructura, 

que està composta per barres de fusta laminada d'avet, amb certificat 

PEFC (gestió sostenible), fins els envans i revestiments interiors, 

realitzats mitjançant taulers de fibra de fusta.  

 

Aquest material té una alta treballabilitat, lleugeresa, aïllament tèrmic i 

permet crear espais habitables sans i càlids al ser d'origen natural. 
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     Planta, secció transversal i longitudinal de vivenda geodèsica. Font: ecoproyecta.es 

 

L'estructura que conforma la cúpula està ideada mitjançant triangles de 

barres de fusta laminada, que s'uneixen entre si per gravetat sense cap 

necessitat de peces metàl·liques en els vèrtexs, encara que sí es fixen 

mitjançant cargols en els laterals.  

 

 

Estructura de vivenda geodèsica de fusta. Font: ecoproyecta.es 
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Aquest conjunt de triangles van conformant el casquet esfèric, i 

posteriorment s'aixeca l'altell, recolzat en pilars, bigues i corretges de 

fusta, i també sobre la pròpia estructura triangular en el seu perímetre. 

Finalment el forjat es resol amb un tauler sandvitx de fusta i suro natural. 

 

 

Recobriment de vivenda geodèsica amb fusta. Font: ecoproyecta.es 

 

L'envoltant exterior es defineix primer per l'estructura, però després es 

tanca interior i exteriorment mitjançant taulers de fibra de fusta. La 

càmera que queda entre els taulers s'omple amb cel·lulosa natural que 

fa la funció d'aïllament tèrmic. Posteriorment s'embolica tota la cúpula 

amb una làmina impermeabilitzant higroscòpica (permet la transpiració) i 

l'acabat final es realitza amb un revestiment de morter de calç. 

 

 

Vivenda geodèsica acabada. Font: ecoproyecta.es 
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A l'interior, tots els envans es resolen mitjançant una subestructura de 

llistons de fusta i acabat de taulers de fibra de fusta pintada amb pintura 

mineral. Els paviments són igualment de fusta, excepte en banys i 

cuines, on s'utilitza una rajola hidràulica. 

 

Com es pot veure al projecte de Yecla, aquest tipus d’estructura ens permet 

aprofitar els espais entre les arestes per crear les portes i finestres que donen a 

l’exterior. 

 

Com a última consideració en relació al sistema constructiu d’aquest tipus 

d’estructures, resulta rellevant tenir en compte la integració amb el medi i el 

paisatge que suposen aquest tipus d’edificis. Minimitzen l`impacte ambiental a 

l’hora que construïm una vivenda eficient i original. 

 

 

Plànol paisatgístic de la vivenda geodèsica de Yecla. Font: ecoproyecta.es 

 

Tot el que s’ha explicat en aquest apartat en relació al sistema constructiu pot 

resultar de molta utilitat als alumnes que treballin aquests tipus d’estructures, ja 
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que podran veure la flexibilitat a l’hora d’escollir sistema constructiu i materials 

d’aquestes estructures segons l’ús i la zona geogràfica. 

 

A l’annex 1 del present treball es presenten una sèrie de estructures 

geodèsiques existents per ampliar la informació sobre els diferents materials i 

sistemes constructius que resultin d’interès, a més pot servir de recurs didàctic 

a l’hora de contextualitzar a l’alumnat en relació als doms. 

 

2.4 Les estructures geodèsiques a l'educació 

 

Pel que fa al treball de les estructures geodèsiques dins l’educació secundaria, 

al no ser un contingut recollit explícitament en el currículum de les Illes Balears, 

no s’està impartint en la gran majoria de centres.  

 

Així i tot si que hi ha instituts de secundària que expliquen aquest contingut 

relacionant-lo amb la triangulació, però els que ho fan és per decisió dels 

docents d’ampliar continguts i perquè individualment ho consideren rellevant. 

 

 Si es fa un treball de recerca per la xarxa es poden localitzar varis projectes 

dins el marc de l’educació on s’ha treballat de forma puntual amb les 

estructures geodèsiques a escala nacional. Alguns d’ells poden servir com a 

exemple de projectes que es podrien dur a terme amb l’alumnat per treballar 

aquesta temàtica. 

 

Resulta rellevant el fet que no hi hagi molts més casos a nivell nacional de 

treball amb aquest tipus d’estructures aplicades a l’educació, així com el fet que 

totes les que es poden trobar s’han dut a terme com a projectes puntuals dins 

la història dels centres. No consta cap centre de secundària que tingui integrat 

el treball en un projecte de cúpules geodèsiques de forma fixa o anualment. 
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Entre els projectes localitzats trobem treball amb estructures geodèsiques a 

diferents nivells educatiu, a primària, a secundaria, a batxillerat i també a FP. A 

continuació analitzem alguns dels treballs que s’han dut a terme a diferents 

nivells acadèmics. 

 

- A l’educació primària. 

 

Segons trobem al web “Educación primaria Estructur-art (2012)”, una pàgina 

creada per treballar al voltant de la figura de l’arquitecte Murcià Emilio Pérez 

Piñero, es va realitzar un treball consistent en retallar triangles de cartolina per 

muntar després una cúpula geodèsica amb adhesiu d’us escolar amb alumnes 

de primària. 

 

És una bona forma d’introduir aquestes estructures fent una manualitat amb 

materials adaptats a l’edat dels alumnes, ja que, com podeu veure a la següent 

fotografia, resulta un treball fàcil de fer i molt vistós. 

 

         

Estructura amb cartolines a l’educació primària. Font: Educación primaria Estructur-art (2012) 

 

També hi ha constància d’un grup de 1r d’ESO de l’institut IES Princesa 

Galiana de Toledo que van construir unes cúpules similars amb cartolina durant 

el curs 2015/2016. 
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- A l’educació secundaria obligatòria. 

 

Al diari Faro de Vigo del dia 09.11.2012 ens trobem amb el projecte que 

dugueren a terme al IES de Rodeira a Pontevedra. On els alumnes del 1er cicle 

d’ESO varen fer una cúpula geodèsica amb mànecs de escombres. Formant 

una estructura de 30 triangles, aconseguint que la cúpula tingués 2,3m d’altura 

i 4,6m de diàmetre. Els connectors de l’estructura els van elaborar els alumnes 

amb fusta contraxapada per a que encaixessin a la perfecció les arestes amb 

les que comptaven. 

 

 

Estructura amb escombres del IES Rodeira. Font: Faro de Vigo (2012) 

 

Aquest projecte es va dur a terme de forma puntual com a activitat emmarcada 

dins el dia de la ciència del 2012 que van celebrar en aquest institut. 

 

- A batxillerat. 

 

A l’institut de secundària Heliche, d’Olivares, es va dur a terme al 2018 una 

estructura geodèsica de fusta per part dels alumnes de 1er de batxillerat dins 

l’assignatura de dibuix tècnic. Els alumnes feren un prototip a petita escala amb 

canyetes i silicona per després muntar el gran utilitzant mànegues, brides i 

llistons de fusta. 
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Es van fer petits forats a cada llistó per passar les brides i anar-les fermant a 

les seccions de mànega retallades per aquest fi. 

 

 

Materials utilitzats per la construcció  i prototip. Font: Educación plàstica con Mayalén (2018) 

 

El alumnes en petits grups van muntar els pentàgons i després unir tota 

l’estructura, és un exemple de com fer un dom de forma molt ràpida i fent 

participar a tot el grup.<Aquesta activitat també va ser una activitat puntual dins 

el dia de la Pau que celebrava l’institut. 

 

 

Cúpula geodèsica finalitzada. Font: Educación plàstica con Mayalén (2018) 
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- A Formació Professional de fusteria. 

 

Hi ha constància de vàries estructures geodèsiques fetes dins el marc de 

formació professional de fusteria, en detallarem un d’ells. 

 

La cooperativa Peñascal, un centre de formació professional de Bilbao, va fer 

construir als seus alumnes del FP mitjà de fusteria una estructura geodèsica en 

fusta. En aquest cas es a fer sense connectors i amb encaixos. El procés 

constructiu es pot trobar detallat al web que crearen per fer el taller “Domo 

geodésico” (sites.google.com/a/grupopenascal.com/domo-geodesico). 

 

Varen fer un dom de freqüència 4 i realitzaren els càlculs amb la pàgina web 

desertdomes.com, que es la mateixa que proposem utilitzar, degut a la facilitat 

de càlcul i de la claredat dels resultats que aporta. Van anar tallant amb la serra 

circular cada una de les arestes per després muntar cada triangle. 

 

 

Procés de muntatge dels triangles. Font: “Domo geodésico”. 

 

Un cop elaborats els 6 tipus de triangles que es generen per fer una cúpula de 

freqüència 4, els van anar muntant seguint l’esquema de càlcul fins a obtenir la 

cúpula completa. 

 

 

Procés de muntatge de l’estructura. Font: “Domo geodésico”. 
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Aquest projecte d’estructura geodèsica és un dels més resistents que hem 

trobat realitzat per alumnes de la comunitat educativa, cal ressaltar que al 

tractar-se d’un curs de especialització de fusteria permet dedicar més recursos 

a fer una estructura més apurada que tal veda si es vol treballar dins el 

currículum de secundària.  

 

- Comunitat educativa. 

 

Un dels doms més elaborats d’un centre d’educació secundaria que es poden 

trobar és el de l’IES Menéndez Pelayo de Getafe, Madrid. A l’article publicat per 

el diari Getafe Capital del dia 6 d’octubre de 2017 s’exposa el projecte, així com 

també a la web midomo.es. Encara que no està elaborat exclusivament per els 

alumnes, ni dins un marc estrictament curricular, s’ha considerat interessant 

exposar-ho. 

 

En aquest cas el que es va realitzar va ser un taller puntual de dos dies 

contractant a un expert en construcció de doms, Mario Turégano (fundador de 

midomo.es), per a que impartís el taller amb la finalitat de construir una aula de 

la natura per al centre. 

 

El dom que es va construir va ser un de freqüència 4 sense connectors. Sent 

així un dom amb base perfectament plana i amb forma de semicercle, tenint 

també la complexitat necessària per ser una estructura resistent en front del 

pas del temps. 

 

El fet de fer participar a tota la comunitat educativa en la seva construcció i 

comptar amb un expert constructor va permetre fer una edificació completa 

amb els seus revestiments i finestres. 
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Edificació finalitzada com aula de la natura. Font: Getafe Capital (2017) 

 

Aquest tipus d’iniciatives resulten interessants per aprofitar l’educació per a 

construir un recinte pràctic que després tant l’alumnat com la resta de la 

comunitat educativa podrà utilitzar i gaudir. A l’hora que també donen a 

conèixer unes estructures poc habituals a tota la gent que participa en la 

construcció o que utilitzarà les instal·lacions posteriorment. 
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3. Desenvolupament de la proposta 

 

En aquest apartat ens centrarem en analitzar de quina forma es poden dur a 

terme propostes didàctiques en relació a les estructures geodèsiques, així com 

les avantatges educatives, metodologies i objectius pedagògics. 

 

Es proposa l’aplicació del contingut d’estructures geodèsiques dins el 

currículum de secundaria, a continuació es justificarà la cabuda dins les 

programacions de tecnologia i  la seva adequació per cursos. 

 

Analitzant la possibilitat de treballar aquestes estructures dins el currículum ens 

trobem amb el Decret 34/2015, de 15 de maig, pel qual s’estableix el currículum 

de l’educació secundària obligatòria a les Illes Balears, els currículums d’ESO 

que diferencia entre tecnologia al primer cicle (2º i 3º d’ESO) com a assignatura 

específica i al segon (4º d’ESO) com a assignatura troncal. 

 

Analitzant el currículum del primer cicle veiem que el contingut com a tal de 

les estructures geodèsiques te cabuda dins el bloc 4 del currículum, anomenat 

“Estructures i mecanismes: Màquines i sistemes”. 

 

BLOC 4. ESTRUCTURES I MECANISMES: MÀQUINES I SISTEMES 

Continguts 

Tipus d’estructures resistents: massives, d’armadura (entramades, 

triangulades, penjades) I laminars. Triangulació. 

Esforços bàsics i resistents. Aplicacions. 

Màquines simples: roda, politja, palanca, pla inclinat i caragol. 

Descripció, funcionament i aplicacions de mecanismes de transmissió i 

transformació de moviment. 

Normes de seguretat dins el taller. 

  Annex de tecnologia al 1r cicle d’ESO del Decret 34/2015 (15 de maig de 2015) 
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Dins aquests continguts proposem que s’afegeixin les estructures geodèsiques 

com un dels tipus d’estructures que ja hi apareixen, per així després poder 

desenvolupar tots els altres continguts en torn també a aquesta tipologia 

estructural. 

 

Dins el currículum del 1er cicle d’ESO també es treballarà el bloc de materials 

d’us tècnic de forma indirecta, ja que per l’elaboració del projecte es treballarà 

la fusta o algun altre material. 

 

Analitzant el currículum del segon cicle veiem que no hi ha un bloc 

d’estructures com a tal, però es farà una proposta que te cabuda en el bloc 1 

del currículum, anomenat “Procés de resolució de problemes tecnològics”. 

 

  BLOC 1. PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TECNOLÒGICS 

Continguts 

Fases del projecte tecnològic i mètode de resolució de problemes. 

Documents tècnics necessaris per elaborar un projecte. 

Disseny, planificació, construcció i avaluació de prototips mitjançant l’ús de 

tècniques i materials apropiats. 

Utilització d’eines informàtiques per elaborar documents tècnics. 

Eines a l’aula taller. 

Distribució de tasques i responsabilitats per treballar en equip. 

Normes de seguretat a l’aula taller. 

     Annex de tecnologia a 4t d’ESO del Decret 34/2015 (15 de maig de 2015) 

 

Dins aquests continguts proposem que es treballi l’estructura geodèsica 

utilitzant un programa informàtic de modelat 3D, com el TinkerCad, per poder 

posteriorment realitzar la impressió 3D i el muntatge de l’estructura dissenyada. 



Les estructures geodèsiques a secundària 

34 

 

 

D’aquesta manera també es treballarà l’elaboració de documents tècnics i les 

normes de seguretat i eines del taller durant la fase de muntatge. 

 

També es podria aprofitar l’estructura dissenyada i muntada per treballar el bloc 

2 d’aquest curs, “Instal·lacions en Habitatges”. Com s’exposarà més endavant. 

 

3.1 Proposta d’investigació educativa dins el 1er cicle d’ESO 

 

Dins l’assignatura de tecnologia del 1er cicle d’ESO hi tindria cabuda la 

realització d’un projecte de taller, on els alumnes haguessin de dissenyar, 

calcular amb ajuda de programes preexistents i construir una cúpula geodèsica. 

 

Tant es podria plantejar la realització d’una cúpula de fusta com d’altres 

materials polímers o fins i tot de cartró, podent d’aquesta forma adaptar el 

projecte als recursos del centre i al nivell acadèmic i aptituds del grup amb el 

que es realitzarà. 

 

Considerant el nivell acadèmic dels alumnes de primer cicle, construir un dom 

geodèsic sense connectors o amb connectors molt simples (com pot ser l’ús 

d’adhesius com la silicona o d’altres de fàcil aplicació)  seria la forma més fàcil 

de treballar amb l’estructura en la fase de projecte. 

 

També es pot decidir, segons les sessions disponibles i els grups amb els que 

es treballarà, si es volen realitzar en grups petits diferents estructures o si es 

prefereix treballar en gran grup per fer un projecte més gran que pugui després 

ser de alguna utilitat a l’institut o centre. Així també s’aconseguiria que 

l’alumnat tingués un objectiu més gran que el de fer un objecte petit amb 

poques opcions d’aprofitament un cop acabat. Això serà una decisió que podrà 

prendre el departament de tecnologia valorant els recursos personals, materials 

i el temps del que es disposa. 
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Independentment de si s’opta per fer el projecte en petit grup o en gran grup i 

dels materials que s’utilitzaran, en primer lloc s’haurà de realitzar una 

introducció teòrica sobre les estructures geodèsiques per conèixer les seves 

característiques principals, podent utilitzar diverses metodologies. 

 

Es pot impartir amb metodologies tradicionals com pot ser una presentació de 

diapositives o l’ús de material imprès. Però també es poden utilitzar 

metodologies més innovadores o motivadores, com l’ús de vídeos, fent 

recerques amb els ordinadors o fent la classe amb la pedagogia inversa, entre 

d’altres. 

 

El contingut teòric mínim que s’ha d’exposar a classe és el necessari per a 

comprendre el funcionament d’aquests tipus d’estructures i les seves 

característiques principals, de forma que cada professor pot adaptar el 

contingut amb la metodologia amb la que es senti més còmode o consideri més 

oportuna.  

 

Encara que suggerim, sempre que es pugui, utilitzar metodologies que resultin 

encoratjadores per a l’alumnat enfront de les més tradicionals, per així afavorir 

la participació i l’entusiasme dels alumnes en relació al contingut. 

 

Una forma d’aconseguir-ho pot ser també mostrant als alumnes edificacions 

existents de tot el mon amb aquest tipus d’estructura, podent així veure tots els 

usos que se poden donar a aquests tipus d’estructures i fent que posin en un 

context real la teoria. 

 

En segon lloc, un cop donats els continguts teòrics, es passarà a la part de 

dibuix, realització de croquis i càlculs necessaris per a poder dissenyar la 

cúpula o les cúpules proposades. 
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Tant si es fa un projecte en gran grup o varis en petits grups es pot plantejar el 

problema donant un radi del dom per a que calculin l’àrea que contindrà, o bé, 

donar una àrea a cobrir i que ells puguin extreure el radi del semi-cercle.  

 

D’aquesta manera es podran aplicar coneixements matemàtics, inclús si es 

pretén aprofundir més en les matemàtiques per fer-hi feina de forma transversal 

també es podrien treballar, amb anterioritat o posteriorment als càlculs, amb 

problemes de trigonometria, ja que tot el dom estarà compost per triangles. 

 

Precisament la dada que necessitarà per poder realitzar els càlculs amb alguna 

de les calculadores existents online ens demana el radi del nostre dom.  

 

Un projecte que es podria plantejar seria construir un dom V4 (de freqüència 4) 

ja que es una cúpula més senzilla que les V5 i V6 i amb uns angles no massa 

exagerats per treballar-hi a taller. També es podria realitzar de freqüència 2 si 

es vol fer més senzill. 

 

Un dels processos que es podrien seguir per dur a terme un projecte 

d’aquestes característiques seria el següent: 

 

Per exemple,  si decidim utilitzar la calculadora online que trobem al web  

“www.desertdomes.com” per calcular les mides de cada aresta del nostre dom, 

tenint en compte que volem que tingui 5m de radi, el procediment seria el que 

es descriu a continuació. 

 

- Elegir quina freqüència volem que tingui el nostre dom.  

 

http://www.desertdomes.com/
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Freqüències dels doms. Font: desertdomes.com 

 

- Introduir el radi de l’esfera o el semi-cercle, això serà també l’altura de la 

cúpula. 

 

Elecció del radi del dom. Font: desertdomes.com 

 

- Llavors apareixeran els resultats: 

 

 

Esquema de muntatge del dom. Font: desertdomes.com 
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Aquest esquema  defineix els diferents tipus d’arestes que tindrem, que en 

aquest cas son 6 (de la A a la F), amb les mides de cada una d’elles i la 

quantitat necessària per fer un dom i també una esfera completa. També 

apareixen el nombre de connectors de 4 arestes, de 5 arestes o de 6 arestes. 

 

Com es pot veure a la imatge anterior, a part de les mesures també apareix un 

esquema explicatiu de cóm es col·locaria cada una de les arestes en relació a 

les altres. 

 

Realitzant el càlcul de l’estructura a través d’aquesta calculadora online, o si ho 

féssim amb qualsevol de similars característiques, aconseguim definir cada una 

de les peces necessàries per poder construir correctament el nostre dom. 

 

Un cop tenim definides les mides de cada una de les peces de la nostra cúpula, 

ja podem passar a la fase de projecte, on utilitzant el material que s’hagi escollit 

podrem anar marcant i tallant les peces per muntar-les posteriorment amb el 

sistema de subjecció elegit i seguint l’esquema proporcionat. 

 

Un suggeriment que s’adapta al nivell de 1er cicle d’ESO si es fa en petit grup 

seria fer les estructures amb fusta o palets prims tipus escuradents i silicona 

calenta. En cas de treballar en gran grup per fer un dom de majors dimensions 

es pot fer amb fusta i claus per assegurar la seva resistència. En qualsevol dels 

casos es recomanable anar marcant els trossos amb la seva lletra per a que 

resulti més fàcil a l’hora del muntatge. 

 

Els objectius que hauria de poder assolir l’alumnat mitjançant aquesta proposta 

son els següents: 

 

- Conèixer un tipus d’estructura poc reconeguda a Espanya. 
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- Realitzar adequadament recerques d’informació utilitzant les TIC i 

redactar informes tècnics. 

 

- Abordar amb autonomia i creativitat problemes tecnològics treballant de 

forma ordenada i metòdica. 

 

- Reconèixer els elements de les estructures geodèsiques i els tipus 

d’esforços als que estan sotmeses. 

 

- Treballar les habilitats de dibuix, dibuixant formes geomètriques i 

realitzant esbossos i croquis. 

 

- Adquirir consciencia mediambiental i en matèria d’eficiència, coneixent 

les avantatges ambientals d’aquestes estructures. 

 

- Desenvolupar el treball en equip, adquirint responsabilitats individuals i 

de grup, amb un comportament responsable i respectuós. 

 

3.2 Proposta d’investigació educativa dins el 2on cicle d’ESO 

 

Analitzant el currículum de 4º d’ESO veiem que el contingut com a tal 

d’estructures no hi figura, per tant es proposa treballar-les a través del bloc de 

problemes tecnològics. Ja que poder dissenyar, planificar i construir un prototip, 

tot utilitzant programes informàtics innovadors. 

 

  BLOC 1. PROCÉS DE RESOLUCIÓ DE PROBLEMES TECNOLÒGICS 

Continguts 

Fases del projecte tecnològic i mètode de resolució de problemes. 

Documents tècnics necessaris per elaborar un projecte. 
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Disseny, planificació, construcció i avaluació de prototips mitjançant l’ús de 

tècniques i materials apropiats. 

Utilització d’eines informàtiques per elaborar documents tècnics. 

Eines a l’aula taller. 

Distribució de tasques i responsabilitats per treballar en equip. 

Normes de seguretat a l’aula taller. 

      Annex de tecnologia a 4t d’ESO del Decret 34/2015 (15 de maig de 2015) 

 

També podríem aplicar el prototip que realitzin per enllaçar-ho amb el bloc 2, 

d’instal·lacions en habitatges, aprofitant la estructura creada al anterior per 

dissenyar les instal·lacions i muntar-les.  

 

La proposta en aquest nivell acadèmic seria la implementació de l’ús de la 

impressora 3D. Així els alumnes realitzarien el disseny i dimensionat de la 

estructura geodèsica, per després poder modelar amb el programa de disseny 

“TinkerCAD” cada una de les peces i els connectors personalitzats, ho 

imprimirien amb la impressora 3D del centre per després muntar les 

estructures. 

 

En aquest nivell, es podria treballar en petits grups intentant equilibrar les 

capacitats i coneixements dels diferents membres de cada un d’ells, fent grups 

heterogenis. O també es podria fer un treball individual, ja que es treballaria 

amb un programa de disseny i cada un podria dissenyar la seva estructura 

personalitzada. 

 

En aquest nivell si que es pot dissenyar un dom geodèsic amb connectors, ja 

que son unes peces que es poden dissenyar amb el programa i després 

imprimir-les igual que la resta de peces i així es pot muntar l’estructura sense 

necessitat de ningun adhesiu. 
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El procediment de càlcul del dom es realitzaria de la mateixa forma que s’ha 

explicat per el primer cicle d’ESO utilitzant a més connectors com els mostrats 

a l’apartat 2.3 Sistema Constructiu del present treball. 

 

 

Exemple d’un tipus de connectors per cúpules geodèsiques. Font: L.Chacón (2016) 

 

Per tant es treballarien de igual manera els coneixements matemàtics bàsics i a 

més afegim la oportunitat de aprendre a utilitzar una eina informàtica 

innovadora per realitzar impressions en 3D. També es pot aprofitar per 

aprofundir un poc en l’explicació del funcionament de les impressores 3D i els 

seus components. 

 

Utilitzar aquest tipus de programes i la impressió 3D al 2on cicle d’ESO 

resultarà molt encoratjador per a l’alumnat, ja que veuran com la seva feina a 

través del ordinador i amb una bona planificació es materialitza a través de 

tecnologia innovadora. 

 

Els objectius que hauria de poder assolir l’alumnat mitjançant una proposta 

d’aquestes característiques son els següents: 

 

- Conèixer un tipus d’estructura poc reconeguda a Espanya. 
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- Realitzar adequadament recerques d’informació utilitzant les TIC i 

redactar informes tècnics. 

 

- Abordar amb autonomia i creativitat problemes tecnològics treballant de 

forma ordenada i metòdica. 

 

- Aprendre a modelar en 3D, utilitzant el programa “TinkerCAD”. 

 

- Aprendre el funcionament d’una impressora 3D i les seves parts. 

 

- Desenvolupar el treball en equip, adquirint responsabilitats individuals i 

de grup, amb un comportament responsable i respectuós. 

 

3.3 Seguiment de l’aprenentatge de l’alumnat 

 

Dur a terme un correcte seguiment de tot el procés d’aprenentatge dels alum-

nes resulta essencial en qualsevol proposta educativa, es per això que s’han 

d’utilitzar eines adequades per garantir que en tot moment els docents tinguin 

present el nivell d’assoliment dels continguts i objectius específics. 

 

Amb una proposta com la del present treball es pot dur a terme fàcilment una 

avaluació continuada, valorant periòdicament a través de l’observació directa 

de l’alumnat si s’estan adquirint els coneixements correctament. 

 

A continuació s’exposen les metodologies que es proposen per dur un segui-

ment adequat sobre l’alumnat: 

 

- Rúbriques:  

Una de les metodologies més habituals i una opció a utilitzar en aquesta pro-

posta, és la de fer una rúbrica que s’exposi a l’inici del projecte o el tema a trac-
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tar, definint, per exemple, com es valorarà a l’alumnat i amb quins percentat-

ges. 

 

Així en tot moment els alumnes coneixen els criteris que es seguiran per avalu-

ar el projecte i podran prestar més atenció a tots els punts. A més de ser una 

eina per a l’alumnat al conèixer com serà valorat, també és una eina bastant útil 

per al professorat, ja que així pot disposar d’un criteri establert, de forma es-

quemàtica i ordenada, per poder anar valorant si els alumnes s’han impregnat 

correctament amb el tema. 

 

També es pot realitzar una rúbrica de seguiment per que el docent pugui anar 

recopilant de manera ordenada la informació necessària. 

 

- Eines de coavaluació: 

També es poden utilitzar eines com la coavaluació, que permet que els matei-

xos companys d’aula valorin diferents aspectes del projecte dels seus com-

panys, fomentant així també l’esperit crític i aprenent a valorar de forma justa. 

 

- Eines d’autoavaluació: 

Una altre eina que resulta motivadora per a l’alumnat es que realitzar, un cop 

finalitzat el projecte, una autoavaluació. D’aquesta forma l’alumne es troba amb 

l’obligació de reflexionar y valorar el seu propi treball de forma objectiva, una 

eina molt útil que pot ensenyar-li a tenir criteris per revisar les seves tasques i 

projectes futurs. 

 

En relació a les propostes d’investigació didàctica realitzades, els criteris 

d’avaluació que s’haurien de tenir en compte, tant per als alumnes de 1er cicle 

d’ESO com per als de 2n cicle d’ESO, estan directament relacionats amb els 

objectius definits als apartats 3.1 i 3.2 respectivament del present treball. Valo-
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rant el compliment dels mateixos per avaluar a l’alumnat en cada un dels dos 

nivells proposats. 

 

Els criteris de qualificació dels projectes proposats hauran de valorar una sèrie 

d’indicadors, que podrien ser els següents: 

 

- Actitud (10%): Es un indicador que a l’hora de qualificar a secundaria es 

sol utilitzar per garantir que l’alumnat mantingui una actitud positiva durant la 

realització dels projectes, a l’aula i en relació als companys. 

- Projecte (50%): La part central de les propostes que es realitzen en 

aquest treball es basen en realitzar projectes, per tant aquest indicador ha de 

tenir certa rellevància a l’hora de qualificar. 

- Treballs i pràctiques (40%): Dins aquest indicador es valorarien totes les 

tasques, presentacions orals o treballs que es duguin a terme durant les sessi-

ons, incloent l’informe del projecte que es pot encarregar a l’alumnat. 

 

Per poder valorar i fer un seguiment correcte es pot utilitzar una rúbrica que 

cada docent pot personalitzar depenent del nombre de tasques a realitzar per 

part dels alumnes. 

 

S’ha de tenir en compte que el que es presenta es només una proposta, ja que 

treballant les estructures geodèsiques cada docent pot establir els seus propis 

criteris d’avaluació i de qualificació per a valorar l’assoliment dels objectius 

marcats, continguts del projecte i l’aprenentatge significatiu de l’alumnat. 

 
 

3.4 Avantatges educatius i objectius assolits 

 

La utilització de les estructures geodèsiques per dur a terme aplicacions 

didàctiques te vàries avantatges significatives. 
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Entre elles destaquem que resulta una temàtica pluridisciplinària, ja que ens 

permet treballar entorn d’aquestes estructures diversos continguts. Es treballen 

directament continguts de planificació, dibuix tècnic i expressió gràfica, eines 

informàtiques i ús dels ordinadors, visió espacial, instal·lacions en habitatges, 

eficiència energètica, impressió 3D, treball amb fusta i projectes. 

 

El treballar aquest tipus d’estructures aprofundint en les seves avantatges ens 

permet dur a terme una tasca molt rellevant, com és la de crear consciència 

ambiental. Donant una oportunitat per aprofundir en la problemàtica ambiental 

a la que ens enfrontem i mostrant diferents solucions depenent del sector, sent 

les estructures geodèsiques una alternativa més ecològica en matèria 

d’edificacions. 

 

Així analitzant les avantatges en temes d’eficiència energètica o d’integració 

amb el medi, podem aconseguir despertar als alumnes un interès cap a la cura 

del medi ambient davant la crisi climàtica a la que ens haurem d’enfrontar si no 

prenem partit de forma activa en tots els sectors. 

 

Treballar un tipus d’estructura que no es troba habitualment al nostre entorn pot 

dificultar el fet d’aportar un context real, però es pot donar a través de 

fotografies d’estructures de tot el mon que s’utilitzen amb diferents finalitats. 

 

A part dels continguts, també es treballa de manera rellevant la feina 

cooperativa. Fomentant així aptituds molt importants per el futur dels alumnes.  

 

El treball cooperatiu també permet fugir de la competitivitat a l’hora d’aprendre, 

treballant per un fi comú enlloc de per una recompensa individual, tenint en 

compte que aquesta recompensa individual dependrà de l’èxit del grup. També 

es treballa la tolerància i el tracte com a iguals, independentment del sexe, 

ètnia, cultura o capacitats. És una gran oportunitat per a descobrir el lideratge 
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compartit, conèixer la diversitat en primera persona i millorar les habilitats 

socials i cooperatives. 

 

Fent feina amb un projecte també tenim la oportunitat i l’obligació d’aprofitar per 

atendre activament a la diversitat dins l’aula. Permet fomentar equips de treball 

heterogenis, adaptar el nivell d’exigència depenent de les característiques dels 

alumnes (podent agrupar alumnes amb ACIS dins grups heterogenis i fomentar 

així la inclusió) i encoratjant a l’alumnat per a que tothom senti que pot 

contribuir en l’assoliment dels objectius.  

 

Treballant amb un projecte d’aquestes característiques s’assoleixen els 

objectius específics segons l’establert a l’annex de tecnologia del Decret 

34/2015 (15 de maig de 2015): 

 

1.  Abordar amb autonomia i creativitat problemes tecnològics treballant de 

forma ordenada i metòdica per estudiar el problema; recopilar i 

seleccionar informació procedent de diferents fonts; elaborar la 

documentació pertinent; concebre, dissenyar, planificar i construir 

objectes o sistemes que resolguin el problema estudiat, i avaluar-ne la 

idoneïtat des de diferents punts de vista. 

 

2.  Disposar de destreses tècniques i coneixements suficients per analitzar, 

dissenyar, elaborar i manipular materials, objectes i sistemes tecnològics 

de forma segura. 

 

3.  Analitzar objectes i sistemes tècnics senzills per comprendre’n el 

funcionament; conèixer-ne els elements i les funcions que duen a terme; 

aprendre la millor manera d’usar-los i controlar-los; entendre les 

condicions fonamentals que han intervingut en el seu disseny i 

construcció, i valorar les repercussions que ha generat la seva 

existència. 
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4.  Expressar i comunicar idees i solucions tècniques, així com explorar-ne 

la viabilitat i l’abast utilitzant els mitjans tecnològics, els recursos gràfics, 

la simbologia i el vocabulari adequats. 

 

5.  Adoptar actituds favorables en la resolució de problemes tècnics, 

desenvolupant interès i curiositat cap a l’activitat tecnològica, i analitzar i 

valorar críticament la investigació i el desenvolupament tecnològics i la 

influència que tenen en la societat, el medi ambient, la salut i el benestar 

personal i col·lectiu. 

 

6.  Comprendre les funcions dels components físics d’un ordinador, 

conèixer-ne el funcionament i les formes de connexió i emprar amb 

facilitat aplicacions informàtiques que permetin cercar, emmagatzemar, 

organitzar, manipular, recuperar i presentar informació, usant de forma 

habitual les xarxes de comunicació. 

 

7.  Assumir de forma crítica i activa l’avenç i l’aparició de noves tecnologies, 

incorporar-les a la tasca quotidiana i desenvolupar una opinió crítica 

sobre la influència que exerceixen sobre la societat i el medi ambient. 

 

8.  Actuar de forma dialogant, flexible i responsable en la feina en equip, en 

la recerca de solucions, en la presa de decisions i en l’execució de les 

tasques encomanades amb actitud de respecte, cooperació, tolerància, 

igualtat i solidaritat. 

 

9.  Ser receptiu a les necessitats personals i col·lectives més pròximes, així  

com a les solucions més adequades que ofereix l’entorn tecnològic més 

proper. 
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A part de donar compliment als objectius específics també es treballen varies 

de les competències definides al Ordre ECD/65/2015, del 21 de gener, per la 

que es descriuen les relacions entre les competències, continguts i criteris 

d’avaluació de l’educació primària, l’educació secundaria i el batxillerat. 

 

- Comunicació lingüística: Es treballa aquesta competència ja que es 

treballa a través de l’escriptura per a redactar els informes tècnics 

necessaris. També resulta un element imprescindible la conversa oral 

amb altres individus facilitant la interacció i socialització, a través de la 

llengua, gracies al treball en grup. S’exercita en darrer lloc la component 

estratègica, que permet resoldre les dificultats que sorgeixen en l’acte 

comunicatiu al treballar amb companys i haver d’arribar a un consens 

per la correcta realització del projecte. 

 

- Competència matemàtica: Es treballa a través de tots els càlculs que es 

realitzen per poder dimensionar l’estructura adequadament, més tot el 

contingut matemàtic que s’hi vulgui afegir aprofitant la temàtica i utilitzant 

eines com la trigonometria. Es potencia també a través de la 

interpretació de espais i formes, ja que és necessari treballar la visió 

espacial per poder realitzar el muntatge de les estructures.  

 

- Competència digital: Es treballa amb la realització de recerques 

d’informació relacionada, així com amb la realització de documentació 

amb els ordinadors del centre. També facilitem la resolució de 

problemes dins el món digital i es pot conscienciar sobre la seguretat 

davant els riscs de la tecnologia i dels aspectes addictius. 

 

- Aprendre a aprendre: Aquesta competència es treballaria, ja que es 

fonamental en el aprenentatge permanent. Es podria fer donant eines a 

l’alumnat per a que tinguin interès i motivació per a cercar informació i 

treballar de forma autodidacta. Una altre forma de treballar aquesta 
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competència es a través del treball en grup cercant la millor forma 

d’adquirir els coneixements entre tots, així com també s’aporta certa 

autonomia als alumnes durant els projectes que permet que aprenguin a 

través de l’experiència. 

 

- Competències socials i cíviques: El treball en grup és essencial per 

desenvolupar aquestes competències, ja que et permet interactuar 

activament amb altres individus, així com viure la diversitat aprenent a 

conèixer-la i respectar-la. També treballant al taller de tecnologia es 

fomenten els valors i les actituds de respecte, cura del medi ambient i de 

responsabilitat individual i grupal. 

 

- Sentit d’iniciativa i esperit emprenedor: Treballant al taller i en grups es 

treballa la creativitat i la imaginació, veient com es materialitzen les idees 

que s’han plantejat en un inici. Les qualitats de lideratge i treball 

individual i en equip també s’enforteixen dins el treball en grup, treballant 

la negociació, el sentit crític i la responsabilitat. 

 

- Consciència i expressions culturals: Les estructures geodèsiques 

representen una part del patrimoni de l’home, podent extreure també el 

component d’història, cultura i art que hi ha al voltant del tema. AL 

conèixer en profunditat aquests aspectes es pot fomentar l’interès dels 

alumnes, el respecte i que valorin el patrimoni i la cultura. 
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4. Discussió 

 

Després de realitzar aquest treball es plantegen les següents qüestions: 

 

a) És la educació secundaria el nivell acadèmic ideal per treballar 

aquestes estructures? 

 

A nivell curricular és el nivell ideal, ja que existeix el bloc específic d’estructures 

dins el currículum del 1er cicle d’ESO, això fa que a nivell formal tingui cabuda 

sense cap dubte. A l’hora de realitzar un projecte sense aprofundir en els 

càlculs també és un bon nivell, ja que així poden treballar diferents materials i 

tècniques de construcció al taller.  

 

Com a inconvenient principal es podria destacar que han d’utilitzar una 

calculadora ja programada per realitzar els càlculs de les estructures, ja que no 

tenen el nivell acadèmic necessari per a calcular-les de forma manual. 

 

Encara que tingui bona cabuda dins l’ESO, tal vegada si es treballés en 

alumnes de batxillerat, es podria aprofundir un poc més en els càlculs i en la 

part matemàtica i geomètrica d’aquestes estructures, podent aconseguir una 

visió més completa del tema. També permetria treballar amb cúpules de major 

freqüència i per tant, major complexitat. 

 

També, com s’ha exposat a l’apartat 1.3 d’aquest treball, hi ha cabuda dins la 

formació professional, sobretot les de fusteria, ja que es un material òptim per 

treballar els doms geodèsics. En aquest nivell es pot exigir més precisió a l’hora 

de construir les cúpules ja que es podrien centrar més en utilitzar eines i 

procediments constructius més especialitzats. 
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b) Despertarà aquest tema l’interès de l’alumnat? 

 

El fet de ser un tipus d’estructura poc convencional al nostre entorn més 

proper, pot despertar major interès en l’alumnat, encara que també pot ser un 

inconvenient el fet de no poder veure al nostre voltant doms geodèsics per que 

ho contextualitzin adequadament. Per compensar la carència d’aquestes 

edificacions, el docent haurà de mostrar a l’alumnat exemples del món real on 

si que es dona ús a aquestes estructures, així podran veure la seva utilitat, 

diversos usos i l’atractiu que aporten. 

 

A l’hora de valorar si serà un tema d’interès, s’hauran de valorar les 

metodologies que s’utilitzaran per donar-ho a conèixer. Per tant també es 

responsabilitat dels docents el fet d’exposar aquestes estructures de forma 

encoratjadora i amb activitats dinàmiques i entretingudes. 

 

De totes formes crec que el fet de ser unes estructures poc conegudes per a 

ells és de per sí un punt  que pot despertar interès a molts d’alumnes, ja que 

sempre es encoratjador descobrir conceptes nous enlloc de donar voltes sobre 

els mateixos temes any rere any, com passa en moltes ocasions. També el fet 

de treballar en un projecte de taller i en grups sol ser una eina que desperta la 

motivació de l’alumnat. 

 

c) Adquiriran consciència mediambiental? 

 

El fet d’estudiar les estructures geodèsiques dona la oportunitat d’explicar les 

avantatges ambientals que tenen enfront altres estructures, aprofitant aquesta 

explicació si que es pot treballar la consciència mediambiental de l’alumnat. 

 

Encara que dependrà exclusivament de com ho desenvolupin els docents i de 

la importància que li atribueixin a l’impacte ambiental. Personalment considero 

que és un concepte tan necessari d’explicar, que tots els professors haurien 
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d’esforçar-se en aprofitar cada oportunitat que la seva tasca de docents lis 

doni, per crear consciència. 

 

És una realitat que cada vegada els joves estan més preocupats per el futur del 

planeta i els impactes del canvi climàtic, per tant si es parla de impacte 

ambiental dins l’aula indirectament també es pot aconseguir més motivació cap 

al tema i el projecte. 

 

d) Es podrà donar una correcta atenció a la diversitat? 

 

El fet de treballar en grups és una oportunitat per posar en pràctica 

metodologies que propiciïn la inclusió de tots els alumnes del grup. Així i tot a 

vegades el treball en grup, si no està ben supervisat per el docent, pot acabar 

suposant tot el contrari. Pot ocórrer que els alumnes amb més capacitats per 

dur a terme el projecte o amb més iniciativa acabin fent-se càrrec del projecte, 

deixant poc espai a participar als alumnes amb més dificultats. 

 

Per tant, encara que el treball en grup és una eina molt bona per a treballar la 

diversitat i poder fer adaptacions curriculars significatives, es molt important 

que es planifiqui el projecte i les sessions correctament tenint en compte les 

característiques de cada grup i dels alumnes. De lo contrari es correrà el risc de 

tenir alumnes que es converteixin en espectadors durant la realització del 

projecte, generant així també desmotivació en general. 

 

e) Seria viable afegir com a contingut del currículum de les Illes 

Balears les estructures geodèsiques? 

 

Existint ja un bloc dirigit directament a l’estudi de les diferents estructures dins 

el currículum del primer cicle de secundària tot indica que hi ha cabuda del 

tema, que a més afegiria altres valors al bloc d’estructures. 

 



Les estructures geodèsiques a secundària 

53 

 

 

Però també s’ha de tenir en consideració la dificultat que tenen algunes 

vegades els docents o departaments de tecnologia per poder donar tots els 

continguts mínims definits en el currículum. Fent així que hagin de passar molt 

superficialment per molts d’ells. Afegir un altre tipus d’estructura tal vegada 

dificultaria un poc més el treball d’organització de sessions i de priorització de 

continguts. 

 

De qualsevol manera considero que el fet de que s’afegís aquest contingut 

formalment podria aportar més valor que els possibles inconvenients que es 

generarien. Al menys s’asseguraria la divulgació d’aquests tipus d’estructures i 

cada centre, departament o docent podria decidir la importància que li donarà 

dins la programació anual. 
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5. Conclusions 

 

La realització d’aquest treball m’ha donat la oportunitat d’aprofundir dins el 

tema de les estructures geodèsiques, ampliant els meus coneixements tant 

d’història, com de sistemes constructius i d’aplicacions dins el mon de 

l’educació.  

 

La recerca bibliogràfica no ha estat senzilla i resulta sorprenent la poca 

literatura que hi ha en relació a aquestes estructures, que a la vegada estan tan 

esteses al mon.  

 

La conclusió a la que pogut arribar al respecte és que, encara que existeixi 

documentació sobre la història i sistemes constructius, al no ser un tipus 

d’estructura regulada per les normatives d’edificació existents, acaba sent 

construïda majoritàriament per aficionats als doms o persones que tenen 

interès en ells. Crec que les normatives estatals i locals haurien de fer més per 

regular els paràmetres d’edificació d’aquestes estructures, per així facilitar que 

arquitectes o enginyers les promoguin. 

 

En relació a la proposta d’investigació didàctica que s’ha desenvolupat, 

considero que és tan sols un exemple d’aplicació didàctica i caldria aprofundir 

molt més en el que les cúpules geodèsiques poden aportar a l’educació, no 

només com a ensenyament d’estructures, sinó també com a element d’interès 

patrimonial, ambiental i artístic. 

 

Cal tenir en compte també que, encara que aquest treball s’ha desenvolupat 

dins el marc de l’assignatura de Tecnologia, les estructures geodèsiques 

resulten ser un tema transversal amb altres assignatures. L’eix conductiu pot 

ser l’assignatura de tecnologia, però es poden involucrar altres assignatures 

com matemàtiques, història i dibuix tècnic o artístic, entre d’altres. Formant així 
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possibles projectes on participi tot el centre i diverses assignatures, una eina 

molt bona per despertar motivació en l’alumnat. 

 

La flexibilitat que aporta un contingut com el dels doms aporta molta flexibilitat a 

l’hora de treballar-ho. Podent adaptar el contingut, les metodologies, els espais 

de treball i quasi tots els aspectes relacionats al grup d’alumnes amb el que es 

treballarà. Això unit a l’oportunitat de treballar en grups, com s’ha explicat 

anteriorment, fa que resulti una temàtica molt atractiva per al professorat 

també. 

 

Voldria destacar que treballar dins l’assignatura de tecnologia i amb el contingut 

de les estructures geodèsiques facilitaria la creació d’un model pedagògic molt 

positiu, com es pot concloure de tot el que s’ha exposat en el present treball. 

Aconseguint crear, a través d’uns continguts, un model pedagògic integrador, 

actiu i amb aprenentatges significatius. 

 

Per finalitzar vull transmetre la importància que te per la societat rebre una 

educació de qualitat, on els docents, amb els recursos que compten, donin lo 

mateix de si mateixos, independentment del continguts. Cercant sempre la 

manera d’encoratjar als alumnes, amb metodologies o continguts  innovadors i 

sobre tot amb una actitud positiva, activa i propera, per acostar als alumnes 

aquest mon tan fascinant que s’amaga darrera l’assignatura de Tecnologia. 
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Sala de yoga, Asheville, Carolina del Nord, Estados Unidos. 

Font: midomo.es 



Les estructures geodèsiques a secundària 

62 

 

 

 

 

 

Ecocamp, Patagònia, Chile.  Font: midomo.es 
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