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Omnipoliedre regular 
 
 

 
 
Breu descripció del material 
Canyetes de plàstic i fil de pescar. Puig Adam va realitzar el mateix treball amb varetes 
metàl·liques soldades. 
 
Continguts que es poden tractar 
Sòlids platònics i trigonometria.  
 
Proposta d’aplicació didàctica 
Heus aquí un dels millors exponents de la didàctica de les matemàtiques relacionada amb la               
construcció de materials: “[...] resumo en las notas que siguen una serie de comentarios y               
actividades de preponderante carácter activo y eurístico, realizados en clase y en el taller de               
trabajos manuales con alumnos de cursos avanzados en torno a la construcción de modelos de               
poliedros regulares [...]” . Puig Adam defensava que la construcció de materials portava intrínseca             

1

una gran riquesa de competències i continguts matemàtics. 
 
Abans d’atacar directament el repte de la construcció de l’omnipoliedre, és d’especial interès la              
construcció dels cinc poliedres regulars amb canyetes i fil de pescar. A part de millorar la tècnica                 
d’entrellaçar les canyetes, l’alumne, un cop construïts els cinc sòlids platònics, observarà que els              
tres que tenen les cares triangulars (el tetraedre, l’octaedre i l’icosaedre) tenen una rigidesa molt               
més alta que l’hexaedre o el dodecaedre. Aquest fet ens pot portar a reflexionar sobre les                
següents preguntes: “[...] ¿Tienen estos modelos alguna forma estructural común con las            
construcciones metálicas que se ven en los puentes, postes de alta tensión, etc.? ¿Qué propiedad               
estática tiene la forma triangular que no tenga otra forma poligonal, cuadrado, rectángulo, etc.? En               
qué propiedad geométrica radica la rigidez del triángulo? [...]” 
 

1 Textos extrets de la lliçó 25 – “Sobre poliedros regulares” del llibre Didáctica Matemática Eurística de Pere 
Puig Adam. 
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En aquest punt, observades les dificultats de construir un dodecaedre i un hexaedre sòlids, pot               
sorgir la idea, per exemple, de subjectar el dodecaedre sobre les arestes de l’icosaedre. “[...]               
Surgió así espontáneamente la idea de cruzar perpendicularmente en sus puntos medios las             
aristas del icosaedro, con lo que a cada vértice, es decir, a cada ángulo poliedro pentagonal de                 
dicho icosaedro, correspondería el pentágono regular dibujado por dichas perpendiculares,          
formando, en consecuencia, la totalidad de éstas el dodecaedro regular [...]”. Construir els dos              
poliedres on les seves arestes es tallin en els seus punts mitjos ens porta al primer dels problemes                  
a resoldre: fixades les arestes d’un dels dos poliedres, quina longitud han de tenir les arestes de                 
l’altre poliedre? Sense afany d’avançar la solució al lector, direm que la relació entre les longituds                
d’aquestes dues arestes és d’allò més bella. 
 
Seguidament, Puig Adam avança en la construcció de l’omnipoliedre amb l’obtenció de la rigidesa              
del cub: “[...] Para dar rigidez al cubo construido análogamente de varillas, resulta más senzillo               
acoplar en cada cara una diagonal, con lo que queda triangulada la estructura. Si se procura                
además que dichas seis diagonales concurran tres a tres en un mismo vértice, dibujaran un               
tetraedro regular inscrito en el cubo. [...]”. A l’estructura cub-tetraedre podem inscriure un octaedre:              
els punts mitjos del tetraedre anteriorment construït ens defineixen un octaedre regular.  
 
Per tant, en aquest moment tenim dues estructures definides: l’icosaedre-dodecaedre i           
l’hexaedre-tetraedre-octaedre. Seria possible incorporar un conjunt en l’altre? “[...] Al recordar la            
posibilidad de inscribir en el dodecaedro un cubo de aristas construidas por diagonales de              
pentágonos de las caras del dodecaedro, concebimos en una segunda fase la posibilidad de              
reunir en un solo modelo rígido transparente los cinco poliedros regulares sosteniéndose            
mutuamente [...]”. 
 
Un cop estudiada la possibilitat de la construcció d’aquesta estructura complexa (l’omnipoliedre),            
ens resta per calcular les longituds (relacions) entre les arestes de tots els sòlids. Les relacions                
són les següents: 
 

- Cub = 1 

- Tetraedre =   

- Octaedre =   

- Dodecaedre =   (la raó àuria!) 
- Icosaedre = 1 

 
Observació per a la construcció amb canyetes 
Per la realització de l’omnipoliedre cal fer una petita modificació en la relació de la longitud de les                  
arestes de l’icosaedre. El gruix de les canyetes fa que haguem d’allargar-les una mica (0,5 cm,                
aproximadament). 
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Per a la construcció de l’omnipoliedre regular, és aconsellable començar pel sòlid interior             
(l’octaedre) fins anar als més exteriors (l’icosaedre i el dodecaedre). Donat que l’estructura de              
l’icosaedre és més rígida, aconsellem que aquest sigui l’últim a construir. 
 
 
 
Enllaços d’interès 
Per donar suport a la construcció de l’omnipoliedre, pot ser d’interès visualitzar el següent              
GeoGebra: https://www.geogebra.org/m/xXXkUaUb 
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