L’octaedre truncat
Què és l’octaedre truncat?
L’octaedre truncat és l’artefacte
lúdic principal del “Bagul de Jocs de
Roquetes”.
És una proposta de joc d’interacció
oberta i lliure, tant individual com
col·lectiu i que evoca a imaginaris
diversos. Està format per tres
octaedres truncats i té el seu
transport propi.
La construcció de l’octaedre ha anat
a càrrec dels participants del “Camp
de Treball” de la Fundació Pare Manel
amb la guia, suport i dinamització de
MakeaTuVida.

Com l’utilitzem?
Per utilitzar l’octaedre trucant cal llegir
les instruccions de muntatge i els
consells de seguretat que trobareu a
les fitxes corresponents.
El rol de dinamització de l’activitat ha
de potenciar els usos diversos, cuidar
i amplificar els imaginaris dels infants.
Els principals usos lúdics detectats
són: entrar i sortir, pujar i baixar, simular
una cabana o una caseta, fer voltar o
passant entre les parts, etc.
Octaedre truncat
Peça hexagonal
Perfil metàl·lic
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Peces que trobarem

1 hexàgon sense
perfils metàl.lics

3 hexàgons amb
2 perfils metàl.lics
cadascun

1 hexàgon amb
6 perfils metàl.lics

3 hexàgons amb
4 perfils metàl.lics

24 palometes
i 24 cargols llargs
2 bosses
amb els caragols
i les palometes
1 clau allen i
1 clau anglesa

Fixa’t que les peces tinguin tots els
perfils metàl·lics del mateix color.
Veuràs que les peces hexagonals
tenen alguns perfils metàl·lics fixos
que no han de ser descaragolats.
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Com es munta un octaedre truncat?

1

Col·loquem la peça hexagonal
amb 6 perfils metàl·lics a terra
deixant els perfils cap amunt.

2

Col·loquem 3 peces hexagonals
amb 4 perfils metàl·lics al voltant
de la primera peça. Preparem 6
palometes i 6 caragols que hi ha a
les bosses vermelles del carretó.

una a una les 3 peces a la
3 Fixem
peça hexagonal que fa de base.

Nota. Cal que els caragols
quedin a la cara externa de la
construcció i les palometes per
la cara interior.

15’

Temps
aproximat de
muntatge

Mínim 2 persones
(1 adulta) per
muntar
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Com es munta un octaedre truncat?
3 peces hexagonals amb
4 Agafem
2 perfils metàl·lics i les col·loquem
al voltant del que ja tenim muntat.

12 palometes i 12
5 Preparem
caragols i amb l’ajuda de la clau

allen muntem una peça rera una
altra.

Intercal.lem les peces massisses per
assegurar una major resistència.
Mirem la fotografia del costat.
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Fixem la darrera peça i revisem
que tots els caragols estan
ben fixats i que l’estructura és
resistent.

Ens assegurem que posem cap
amunt la cara on les perforacions
pels caragols tenen una forma
conoidal.
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Consells de seguretat

Quines precaucions hem de prendre abans de
fer servir un dels octaedres truncats?
És important que sigueu conscients
que els octaedres són estructures
que utilitzades de manera imprudent
poden ocasionar accidents. Per això
us recomanem que us llegiu i feu
extensible a la resta de persones
usuàries l’ABCD de la seguretat:

A

Si una o diverses persones són
dins d’un octaedre truncat i aquest
comença a girar, és molt important
mantenir les mans a dins de l’octaedre
per evitar enganxar-vos els dits.

B

Si desplacem un dels octaedres
truncats girant-lo sobre si mateix,
recordeu deixar a la base una de les
peces massisses, aquestes són més
fortes i resistents.

C

De tant en tant, comproveu que tots
els caragols estan ben fixats.
Evitarem tenir un ensurt en el moment
més inesperat i que algú prengui mal.

D

Sempre cal la presència d’una
persona adulta per vigilar el bon
funcionamentt dels octaedres.
Ara si, a gaudir!!!
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1Com es desmunten els octaedres truncats?
Per al desmuntatge cal fer el camí
invers al procés de muntatge:
1. Col.loqueu la peça que té 6 perfils
metàl.lics fixes a la base.
2. Desmunteu la peça superior.
3. Desmunteu les 3 peces que
sostenien la superior.
4. Desmunteu les 3 peces fixades a
la base.

Recordeu guardar tots els caragols i
palometes a les bosses vermelles:
24 caragols i 24 palometes.

2
Com hem de col·locar les peces al carretó de transport?
Els carretons de transport han estat
pensats per ocupar el mínim espai
possible. Seguiu l’ordre de col·locació
de les peces:
1.
2.
3.
4.

4

3

2

1

Un hexàgon sense perfils
metàl·lics
Tres hexàgons amb quatre perfils
metàl·lics.
Tres hexàgons amb dos perfils
metàl·lics de cara a vosaltres
Un hexàgon amb sis perfils
metàl·lics.

El carretó de transport té un eix de
suport i una pota. Col·loqueu les
peces de manera que sobresurtin
una mica més pel cantó de la pota
perquè quedi ben equilibrat.

2cm
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3
Comprovacions abans d’iniciar el transport?
1.

2.
3.

Assegureu-vos que heu
col·locat les gomes negres del
carretó al voltant de les peces
perquè aquests quedin ben
immobilitzades.
Comproveu que les peces no es
mouen ni endavant, ni enrere ni
cap als costats.
Quan us poseu en moviment,
procureu que sigui una sola
persona qui porta el carretó
agafant amb una mà la maneta i
amb l’altra subjectant les peces.

Alerta amb els pendents pronunciats de Roquetes que us posaran a
prova. Amb una mica d’impuls segur
que hi arribeu sense problema!

No deixeu els carretons en un pendent del barri. Poden baixar rodolant
i causar un accident o trencar-se!

