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Secció hexagonal regular d’un cub 
 
 

 
 
 
Breu descripció del material 
Un cub buit de fusta entorn al qual s’hi situa un cordill recolzat sobre les arestes, definint una 
secció plana. La secció hexagonal regular del cub s’obté unint els punts mitjos d’un seguit de sis 
arestes (com mostra la fotografia). Per tal de visualitzar millor la secció s’hi inclouen també dues 
seccions hexagonals regulars del cub construïdes amb impressora 3D. 
 
 
Continguts que es poden tractar 
Geometria: cub i altres cossos geomètrics, seccions,  hexàgons i altres polígons. 
Aquest material ofereix clares possibilitats de col·laboració interdisciplinària amb educació visual i 
plàstica i amb tecnologia. També ofereix una excel·lent oportunitat per parlar dels fonaments 
matemàtics de les Tomografies Axials Computades (TAC). 
 
 
Proposta d’aplicació didàctica 
 
Aquest recurs és útil per visualitzar la secció hexagonal regular del cub que, inicialment, resulta 
sorprenent. El seu ús a classe podria començar mostrant seccions del cub paral·leles a alguna de 
les cares i preguntant si seria possible obtenir una secció en forma d’hexàgon regular. Serà 
interessant la conversa que es portarà a terme entre els alumnes, l’exploració que es produirà de 
la figura i les argumentacions que es posin en joc. A partir d’aquesta exploració molt probablement 
seran els propis alumnes els qui descobriran la secció i l’assenyalaran amb el cordill. 
 
L’activitat pot continuar plantejant preguntes com: 

Podríem obtenir altres seccions no quadrades del cub? 
Les podríem assenyalar amb cordills de diferents colors? 
Podríem fer un cert “catàleg” d’aquestes seccions? 
De què depèn que obtinguem una secció o una altra? 
És rellevant l’eix al qual són perpendiculars els diferents plans de tall? 



 
 
 

Grup Cúbic 
És rellevant la distància entre els plans de tall? 
...  

Després serà interessant explorar altres cossos tridimensionals: prismes, cilindres, piràmides, 
cons, esferes... En cada cas serà bo convidar a què els alumnes facin conjectures i les 
argumentin. 
 
En el Museu de Matemàtiques de Catalunya (mmaca) hi ha un mòdul en el qual es convida  al 
visitant a posar un cos geomètric de metacrilat dins d’un arc que projecta un feix pla de raigs 
làsers de manera que queda molt ben marcada la secció. Realment el que estem fent són 
Tomografies Axials Computades (TAC) de figures geomètriques! 
 
Aquesta idea ens ofereix una excel·lent oportunitat per portar a classe els fonaments matemàtics i 
el posterior desenvolupament científic i tecnològic de la Tomografia Axial Computada, TAC, una 
aventura en tres etapes molt significatives des del punt de vista STEM: 
 

L’any 1917 el matemàtic Johann Radon (Děčín, 1887 - Viena, 1956) va demostrar que, si 
tenim una caixa tancada dins de la qual hi ha uns objectes i la travessem per feixos de 
rectes en totes direccions, coneixent el que es troba cada recta al seu pas per la caixa (és 
a dir, la intersecció de cada recta amb els objectes de dins de la caixa), podrem conèixer la 
forma d’aquests objectes.  

 

 Johann Radon 
 
Molts anys després, el físic Allan M. Cormack (Johannesburg, 1924 - Massachusetts, 
1998) va tenir la idea d’aplicar-ho a l’exploració d’una persona substituint les rectes de 
Radon per raigs X, projectant feixos en diferents direccions i mesurant la pèrdua 
d’intensitat que es produïa en travessar el cos.  
 
Tanmateix l’aplicació d’això requeria resoldre molts problemes:  plans de tall i orientacions 
dels feixos de raigs, precisió dels mesuradors, emmagatzematge d’informació, algorismes 
de tractament de dades, programes i ordinadors adequats... Aquestes qüestions varen ser 
resoltes per l’enginyer britànic Godfrey Hounsfield (Newark-on-Trent, 1919 - Londres, 
2004) 
 
Així, l’any 1972, naixia la Tomografia Axial Computada (TAC) i, l'any 1979, Cormack i 
Hounsfield rebien el Premi Nobel de Medicina. Ben segur que, si Radon hagués estat viu, 
també l’hagués compartit. 
 

En aquesta seqüència històrica s’observa una carrera de relleus molt il·lustradora de la idea 
STEM: la matemàtica, la física i l’enginyeria. 
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De fet es tracta de conèixer objectes a través de les seves seccions, fent llesques com fem amb el 
pa. 
 

 
 
Es pot fer observar als alumnes que les corbes de nivell que permeten interpretar mapes del 
territori, de fet, són les llesques resultants de la intersecció del relleu real amb un feix de plans 
paral·lels a diferents alçades. 
 
Sovint es tracta de conèixer l’objecte a partir de les seves llesques. És molt recomanable el blog 
Insides d’Andy Ellison (http://insideinsides.blogspot.com.es/) que presenta successions animades 
de talls d’aliments (especialment fruites) obtinguts, en aquest cas, per ressonància magnètica. És 
molt interessant mostrar-les a classe per tal d’intentar reconèixer de quina fruita es tracta. 
 

El mateix que fem amb les fruites en el blog esmentat podem fer-ho amb cossos geomètrics: 
donades les seccions esbrinar de quin cos es tracta. És el procés invers del que portàvem a terme 
al principi de l’activitat, on teníem el cos i deduíem les seccions. A continuació es presenten 
alguns exemples de seqüències que es poden proposar: 
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Així acabem amb la mateixa figura amb què havíem començat, el cub! 

 

 
 
Enllaços d’interès 
http://insideinsides.blogspot.com.es/ 
Una construcció molt bonica en GeoGebra:  https://www.geogebra.org/m/Vr6a8EVa 
Per construir interactivament seccions planes de cossos diversos és molt recomanable la pàgina 
web:  http://www.shodor.org/interactivate/activities/CrossSectionFlyer/ 
 
 


