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Disseny i implementació a les aules d’EP d’una seqüència 

d’activitats de l’àmbit competencial de coneixement del medi 
 

- Dimensió 1.   Món actual. 

- Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i les  

seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-se. 
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Introducció, (Torna índex) 

Dins del projecte de treball de la Xarxa de Cb corresponent al curs 2014-15, el claustre 

de l’escola acorda dissenyar una seqüència d’activitats per a treballar la competència 

identificada amb el número 3 de l’àmbit de Coneixement del medi: Interpretar l’espai a 

partir dels elements del territori i les  seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-se. 

Cada nivell d’EP, des de 1r a 6è, implementarà a l’aula aquesta seqüència degudament 

adaptada. 

Després de diverses reunions de coordinació de claustre, en les que es van perfilant les 

propostes que  aporten els representants de la Xarxa Cb, es configura una seqüència 

d’activitats per a cada cicle ja preparada per a ser executada a les aules; es determina 

un període de temps per a implementar-la i es fixa en calendari un conjunt de reunions 

de seguiment. En aquestes reunions, i en contactes informals entre mestres, 

s’intercanvien recursos, estratègies i valoracions de forma que es modifiquen, 

enriqueixen i s’harmonitzen les activitats. 

Les seqüències de cada cicle contemplen, per una part accions que podríem qualificar 

com a pròpies de l’àrea de coneixement del medi, i per altra, activitats específiques per 

a potenciar la reflexió sobre l’aprenentatge i la seva autoregulació, que situaríem dins 

de la Cb aprendre a aprendre. 

Al llarg del desenvolupament de les seqüències es va preveure que els alumnes, amb 

el suport de les mestres, anessin confeccionant un portfoli o carpeta d’aprenentatge. La 

falta d’experiència del centre en aquest àmbit va obligar a planificar un seguit de 

reunions de coordinació per a estudiar propostes de la literatura al respecte i 

consensuar el contingut i el procediment d’elaboració. 

La majoria d’activitats dissenyades estan pensades per a executar-les en les franges 

horàries en les que hi ha adjudicats dues mestres a l’aula, mestres que poden intervenir 

de forma conjunta o en mig grup. 
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Aspectes metodològics de les seqüències d’activitats (Tor índex) 

Les seqüències d’activitats que hem dissenyat  per a treballar  la competència 3 

(Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i les seves representacions per situar-s’hi i 

desplaçar-se), s’organitzen al voltant de la interpretació, la realització i la utilització 

de plànols. 

En tots els casos es tracta d’activitats que tenen per objecte els espais i àmbits més 

propers i significatius per als nens i nenes. Sempre s’inicien a partir d’experiències 

espacials que han de viure els alumnes trepitjant el terreny a analitzar i que 

prèviament planifica la mestra amb la finalitat de guiar, estructurar la vivència i induir 

estratègies d’observació: ressaltar els elements rellevants de l’espai i les seves 

relacions situacionals. 

Dins de l’àmbit escolar, no sempre resulta fàcil planificar activitats que siguin realment 

autèntiques, així que, per donar un caràcter funcional a les seqüències, hem recorregut 

a simulacions que s’apropen a la realitat i que al nostre entendre es troben molt a 

prop dels nens i nenes ja que les han pogut viure realment o les poden percebre com a 

susceptibles de ser viscudes. 

En la mateixa línia de donar funcionalitat i significativitat al procés d’E/A, s’han introduït 

activitats lúdiques d’orientació, interpretació i representació a l’aula i al pati. 

En el cas del cicle superior, el desenvolupament de les activitats també contempla 

l’ajuda de recursos digitals, tant els referits a programari de dibuix per a representar 

l’espai, com els consistents en aplicacions tipus googlemaps 
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Cicle Superior.  Seqüència d’activitats (Torna índex) 

Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i les seves representacions per 
situar-s’hi i desplaçar-se. 

1a part. Iniciació als plànols: eines per a representar l’espai real i 
facilitar l’orientació. (Torna índex) 

Després de la sessió inicial de presentació de la UD per a motivar, donar funcionalitat i 
relacionar amb altres coneixements i experiències, iniciem la següent seqüència d’activitats. 

Activitats Temps 

Organitzem una passejada pel barri per realitzar un esbós del plànol dels voltants 
de l’escola i situar alguns elements importants: farmàcia, boca del metro, el parc, 
pàrquing públic, supermercat, ...  

1:30 

En tornar a classe els demanem que passin a net l’esbós realitzat durant la 
passejada, de forma que els hi surti un croquis ben clar de la zona visitada, amb 
els elements més importants i la indicació del recorregut fet. (Doc1) 

1:00 

Els subministrem, dins un programa informàtic de dibuix, un plànol canònic dels 
voltants de l’escola. Han d’utilitzar les eines que ofereix aquest programa de 
dibuix (Coreldraw), han de situar els elements més importants visitats i traçar el 
recorregut que vam fer. En acabar han d’imprimir el treball resultant. (Doc2) 

1:00 

Treball per parelles o grupets de 3: Contrastem els croquis fets en llapis i paper 
amb el mapa canònic que vam  treballar dins el programa informàtic de dibuix: 
situació i forma de les illes de cases, dels carrers  i dels elements més importants. 
Després, de forma individual, identifiquem els criteris d’avaluació que hem de 
tenir en compte per fer un plànol correcte dels voltants de l’escola: Estarà bé si...  

1:00 

Posem en comú els criteris d’avaluació: els acordem en conversa en gran grup i 
cadascú els ha de fixar per escrit. (Doc3) 

1:00 

De forma autònoma i en horari extraescolar han de fer el mateix recorregut, i 
utilitzant els criteris d’avaluació, en tornar a casa, han de refer el plànol dels 
voltants de l’escola amb llapis i paper, sense model. Han de situar el elements 
més importants i traçar el recorregut. (Doc4) 

Treball 
individual 

a casa 

Reflexió per part dels alumnes sobre el procés d’aprenentatge. (Doc5) 1:00 

 
 

2a part. Compartim objectius i realitzem exercicis de localització i 
orientació a la ciutat. (Torna índex) 

Ara que han estat en contacte amb els plànols ja podem compartir amb els nois i noies els 
objectius d’aprenentatge. Podrien ser aquests: 

. Dibuixar croquis de plànols del barri per orientar-nos o orientar a un interlocutor. 

. Orientar-nos al plànol d’una ciutat: Localitzar elements que coneguem a la realitat, 
localitzar elements a la realitat que estan indicats al plànols. 
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. Interpretar i seguir itineraris que estan representats al plànol de la ciutat. 

. Representar al plànol de la ciutat itineraris i realitzar càlculs diferents tenint en compte 
l’escala. 

Explicitem els objectius d’aprenentatge en conversa en gran grup fent referència a la seva 
experiència prèvia amb els plànols. A continuació nois i noies els han de redactar, si és 
possible, amb les seves paraules. Per a potenciar que se’ls representin de forma més 
adequada, per a cada objectiu fem petita reflexió sobre les dificultats que trobarem per assolir-
lo i sobre les coses que ja sabem i ens poden ajudar. (Doc6). 

A continuació iniciem la seqüència d’activitats següent: 

Activitats Temps 

Els subministrem, dins un programa informàtic de dibuix, un plànol canònic de 
Santa Coloma (Lògicament representa una zona molt més àmplia que la dels 
voltant de l’escola sobre la que han treballat anteriorment). Utilitzant les eines del 
programa de dibuix (Coreldraw), han de localitzar i situar, utilitzant pictogrames, 
diferents elements: boques de metro, farmàcia, el parc de..., la plaça de..., una 
botiga de..., l’ajuntament..., el supermercat, ... (Doc7) 

1:00 

Subministrem el mateix plànol canònic de l’activitat anterior, però aquesta vegada 
en paper din a3. En primer lloc han de localitzar la porció de plànol que correspon 
al croquis realitzat a la primera part de la UD i representar el recorregut que vam 
fer tots plegats pels voltants de l’escola. Després han de dibuixar altres itineraris 
diferents que els siguin referents: de l’escola al teatre Sagarra, de l’escola a 
l’ajuntament, ... (Doc8) 

1:00 

Els plantegem un altre problema. Aquesta vegada hauran de resoldre’l mitjançant 
una composició escrita: Un veí que acaba d’instal·lar-se a l’edifici del costat de 
l’escola  els pregunta com ha de fer per anar caminat al teatre Sagarra o a 
l’Ajuntament. Nois i noies, interpretant el plànol, han d’escriure un text indicatiu 
explicant com s’hi va. (Doc9) 

Treball 
individual 

a casa 

Els proposem realitzar exercicis de càlculs de distàncies reals a partir de les 
representades en un plànol que subministrem en paper din a3. Els recordem 
l’objectiu concret de l’activitat: automatitzar el càlcul amb escales recordant el que 
sabem de proporcions. Ja podem començar a treballar:  han de mesurar amb 
regle els diferents segments que composen un itinerari, realitzar la suma per a 
establir la distància al plànol i utilitzar l’escala per calcular la distància real. 
(Doc10) 

1:00 

Ara que ja tenen certa experiència en la utilització dels plànols, els proposem que 
cadascú faci una petita reflexió sobre les estratègies i recursos que ha fet servir 
per orientar-se i localitzar elements i itineraris al plànol. Després de 10 o 15 
minuts, les posem en comú. La mestra amb les aportacions pròpies dels alumnes 
i les que pot induir, va conformant a la pissarra una Base d’Orientació que sigui 
útil per a orientar-se amb els plànols. Nois i noies la copien al seu full. (Doc11) 

1:00 
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3a part. Avaluació final CS (Torna índex) 

Els plantegem un problema: 

- Aquest cap de setmana vindran a casa teva els cosins de Còrdova. Els has d’ensenyar els 

llocs més rellevants del barri i la ciutat. En un plànol has de representar un recorregut on 

apareguin com a mínim la teva casa, l’escola, alguna parada del metro, el museu i 

l’ajuntament. Has de calcular la distància que recorrereu d’acord a les dades que surten al 

mapa i l’hora a la que estareu o sortireu de cadascú d’aquests llocs. Calcula que caminem a 

una velocitat de 4 Km/h (15 minuts el KM). Seria convenient que el cap de setmana fessis 

aquest recorregut realment amb els pares. (Doc12: plànol), (Doc13 càlculs), (Doc14 fotos) 

Autocorrecció de l’activitat: han de dissenyar el mateix recorregut a googlemaps, observar 

distàncies i temps que els ofereix el programa i contrastar amb els seus càlculs. Pot haver-hi 

diferències. Si no són massa significatives no són importants i tenen explicació. Parlem-ne. 

Reflexió sobre el que havia d’aprendre i he aprés. (Doc15) 

 

Indicadors d’avaluació per a l’activitat final del CS (Torna índex) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Lliura el treball en la data 
establerta, seguint les consignes 
donades... 

... amb una presentació molt 
acurada ... 

... i amb alguns elements més 
enllà dels exigits que 
enriqueixen la producció final.  

L’itinerari dibuixat al plànol de la 
ciutat passa per tots els llocs 
suggerits i importants; ... 

... resulta lògic ja que no hi ha 
bucles arbitraris o es recorren 
distàncies innecessàries; ... 

... i afegeix de forma espontània, 
però convenientment explicada, 
la visita a algun altre lloc.  

Calcula les distàncies reals de 
forma aproximada a partir de 
l’experiència o utilitzant recursos 
intuïtius. 

Calcula les distàncies reals a 
partir de l’escala del plànol. Es 
pot detectar alguna inexactitud o 
utilització d’unitats no adients. 

Queda explícit el càlcul de la 
distància real dels itineraris a 
partir de la suma de segments 
del plànol i l’escala.  

Calcula el temps total de forma 
aproximada. Utilitza la intuïció o 
l’experiència 

Realitza càlculs de temps 
aproximats d’arribada a cada 
lloc a partir de la intuïció o 
experiència. 

Queden explícits els càlculs de 
temps d’arribada a cada lloc 
utilitzant la distància i la 
velocitat. 

Localitza i situa la majoria dels  
elements en el plànol. Es pot 
detectar un petit marge d’error. 

Localitza i situa de forma molt 
exacta tots  els elements en el 
plànol ... 

... i ho fa  amb les icones 
convencionals adients. 

Tot i que no hi ha llegenda, en el 
plànol es poden diferenciar 
clarament els elements i 
itineraris gràcies a l’ús de 
pictogrames. 

 Existeix  llegenda que explica 
els diferents elements de 
l’itinerari i és clara i 
comprensible. 
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Exemple de portfoli de l’alumne de CS (Torna índex) 

 
 

Alumne de 5è amb un bon nivell 
 

No tots els portfolis dels alumnes presentaven aquest nivell de qualitat. S’ha optat  per 
triar produccions amb un bon nivell de realització amb la finalitat d’il·lustrar de forma 
més clara la seqüència d’activitats. No totes les produccions corresponen al mateix 

alumne. 
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Doc1.  Esbós de mapa dels voltants de l’escola  (Torna seqüència activitats CS) 

 

 

 

 
 

 



Escola Banús, Santa Coloma de Gramenet 

 

10 
 

Doc2.  Amb el Coreldraw situen els pictogrames en un plànol canònic i tracen l’itinerari seguit en la visita al barri. 

Imprimeixen i contrasten amb el croquis que van fer en llapis i paper després de la visita. (Torna seqüència activitats CS) 
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Doc3. Els contrast del plànol propi amb el canònic de google ha permès construir entre tots els criteris d’avaluació. 

Cadascú els copia al seu full. (Torna seqüència activitats CS) 
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Doc4. Després de tornar a fer el mateix recorregut pels voltants de l’escola, i utilitzant els criteris d’avaluació, han de refer 

el plànol, situar el elements més importants i traçar el recorregut. (Torna seqüència activitats CS) 
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Doc5. Hem acabat la primera part de la seqüència d’activitats i els alumnes fan una reflexió sobre 

el procés d’aprenentatge seguit fins ara. (Torna seqüència activitats CS) 
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Doc6. Iniciem la 2a  part de la seqüència d’activitats. Com que ja han estat en contacte amb els 

plànol ja estan en millors condicions de representar-se els objectius. Els presentem. En conversa 

en gran grup els comentem. Els redacten amb pròpies paraules i fan reflexió sobre possibles 

dificultats. (Torna seqüència activitats CS) 
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Doc7. Amb el Coreldraw treballem mapa canònic de la ciutat. Situem pictogrames en aquells llocs que coneixem, 

identifiquem la zona dels voltants de l’escola i tracem l’itinerari seguit en la primera visita al barri. (Torna seqüènc activitats CS) 
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Doc8. Ara treballem en paper din a3. Localitzem i representem diferents recorreguts. (Torna seqüència activitats CS) 
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Doc9. Interpretant el plànol, han d’escriure un text indicatiu explicant com s’hi va de l’escola al 

Teatre Sagarra o a l’ajuntament. (Torna seqüència activitats CS) 
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Doc10. Realitzem exercicis de càlculs de distàncies reals a partir de les representades en un plànol 

que subministrem en paper din a3. (Torna seqüència activitats CS) 
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Doc 11.  Els passos que he de seguir per orientar-me al plànol de Santa Coloma. (Torna seqüència activitats CS) 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Situo el riu Besós a l’ esquerra per posar bé el mapa. 

2. Busco la primera rotonda que trobo a prop del riu i com que sé que al mig de la rotonda hi ha 

el metro Can Peixauet vaig més a la esquerra, i com que hi ha la taca de l’ escola situo 

l’Institut de Can Peixauet. 

3. Com que al plànol impacta un espai tan gran sense molts carrers i amb forma de “C” al revés 

puc situar el museu de la torre Balldovina, (a prop de Can Peixauet). 

4. Busco tres carrers propers a l’escola: el  carrer Dalt del Banús, el carrer Torres i Bages i l’ 

Avinguda dels Banús. 

5. M’ imagino l’ escola vista des de dalt i com que sé que l’ escola està situada més o menys al 

centre de l’ illa de cases doncs situo l’ escola més o menys al mig. 

6. A partir d’aquests tres localitzo l’illa de cases on hi ha  l’escola.   
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Doc12. Avaluació final: Reflectim al plànol el recorregut real per  la ciutat que hem organitzat amb els cosins de Còrdova.                                                                                        

(Torna seqüència activitats CS) 
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Doc13. Avaluació final: Calculem les distàncies reals recorregudes  i el temps a partir del plànol                                                                                      

(Torna seqüència activitats CS) 
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Doc14. Avaluació final: Descrivim el recorregut i ens fem Fotos en els llocs assenyalats al plànol. 

(Torna seqüència activitats CS) 
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Doc15. Avaluació final: Reflexió de l’alumne sobre el que havia d’aprendre i el que ha aprés realment. (Torna seqüèn activitats CS) 

 

 

 

REFLEXIÓ SOBRE EL GRAU D’ASSOLIMENT DELS OBJECTIUS,                               Nom: D A C                          

        

Objectiu 
Ho sé 
fer bé 

Alguns cops 
tinc dubtes 

Encara no 
ho sé fer 

Observacions  

Traçar un itinerari al 
plànol 

   
Al principi em costava molt perquè no ho 

havia fet mai però ara ja se fer-ho bé. 

Col·locar elements de 
la llegenda al plànol 

   

A vegades no sé on es col·loquen perquè 

no se a on estan els carrers i per això de 

vegades dubto. 

Fer un croquis del 
barri 

 
   

Abans no sabia ni fer els carrers perquè 

no sabia com eren però ara ho faig una 

mica millor. 

Conèixer els noms 
dels carrers del barri 

   
A vegades no sé situar els carrers  

perquè casi tots son iguals. 

Mesurar distàncies al 
plànol i a la realitat 

   
Per mesurar és molt fàcil però mesurar a 

la realitat és una mica difícil. 

Calcular el temps 
necessari per recòrrer 
un itinerari 

   
Això és el que més m’ha costat de tot 

perquè encara no sé fer-ho bé 
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Reflexions de les mestres i alumnes del CS (Torna índex) 

6è EP. Reflexions de les mestres sobre el desenvolupament de l’activitat 

La primera activitat planificada (passejada pels carrers del voltant de l’escola per dibuixar el plànol) 

la van desenvolupar els alumnes amb una actitud molt positiva que ens va sorprendre ja que teníem 

por que hi hagués certa disbauxa  o descontrol. No va ser així. Nens i nenes mantenien de forma 

acurada l’atenció a les explicacions de la mestra, seguien les consignes, col·laboraven entre ells, es 

corregien, i discutien amb rigor i empatia.  

També ens va cridar l’atenció la qualitat dels croquis que van realitzar. En principi ens esperaven 

produccions molt menys interpretables i més allunyades de la realitat. 

Vam detectar que hi havia un nombre important de nois i noies que no coneixia el nom dels carrers 

propers a l’escola, L’activitat els va permetre apropar-se a ells d’una forma molt diferent a la que 

quotidianament realitzen. En general considerem que aquesta activitat d’iniciació als plànols, 

realitzada trepitjant realment el carrer, va ser molt efectiva. 

Les activitats fetes amb ordinador (situació al plànol de llocs significatius mitjançant pictogrames i 

representació de recorreguts) les van realitzar amb un programa de dibuix amb el que no havien 

treballat prèviament (el coreldraw), la qual cosa va comportar un entrenament previ que no va 

ocupar massa temps. En general aquest tipus d’activitats van agradar molt i els alumnes les 

perceben com a útils per a utilitzar-les en altres ocasions o per altres feines. 

A l’hora de realitzar els càlculs de distàncies i de temps a partir de les dades del plànol, només uns 

pocs utilitzaven estratègies de càlcul intuïtiu o aproximat basades en el contrast o en l’experiència. 

Tendien tots a fer càlculs que volien exactes a partir de l’escala i la velocitat indicada i això 

comportava massa inversió de temps. És convenient subministrar estratègies de càlcul intuïtiu 

aproximat  i si es vol que realitzin càlculs més exacte s’haurien d’agilitzar amb calculadora o excel. 

Després de l’activitat d’avaluació final van contrastar  amb el Google els temps i la distàncies que 

havien calculat en la programació de la ruta turística per la ciutat pels cosins de Còrdova. Això els va 

agradar molt i va ser molt enriquidor com a eina de regulació. 

En resum podem dir que ha resultat una activitat molt agradable, que s’ho han passat molt bé, que 

tenen la consciència de què han aprés quelcom  que creien molt difícil. Han viscut la millora. 

 

6è EP. Reflexions de les mestres sobre la realització del portfoli 

El portfoli l’anaven fent de forma simultània al desenvolupament de l’activitat. De totes maneres al 

final hem deixat una sessió per a triar, ordenar i comentar els treballs. 

La majoria de nois i noies ha ficat al portfoli gairebé totes les produccions de l’activitat, excepte els 

càlculs reiteratius que van haver de realitzar per a determinar distàncies i temps a partir de l’escala. 
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La construcció de criteris d’avaluació va resultar fàcil, perquè prèviament  havien treballat per 

parelles el contrast de les seves produccions amb la imatge del plànol canònic que proposa google. 

Podem dir el mateix de l’activitat de construir bases d’orientació. Hem d’insistir que per poder 

realitzar aquestes activitats (construcció de criteris d’avaluació  i Bases d’orientació) de forma eficaç. 

els nois i noies han d’haver viscut prèviament les dificultats de realitzar les tasques, analitzar i 

contrastar produccions, si no és així resulten difícils i la mestra ha d’intervenir massa. 

En quant a les reflexions obertes sobre el procés d’aprenentatge  que havien de fer els alumnes, 

podem dir que al principi van costar molt. No entenien prou bé el que els demanaven. Després del 

modelatge de la mestra i de la proposta d’alguns guions, la majoria de nois i noies de seguida es van 

posar en marxa. 

Creiem que els alumnes tenen clara quina potser la utilitat del portfoli com a element de consulta per 

realitzar un plànol o per organitzar una ruta turística. Tots declaren que si haguessin de fer aquestes 

feines el curs vinet a l’ESO una altra vegada tornarien a mirar el portfoli. 

 

6è EP. L’opinió dels alumnes 

Tots aquests treballs que hem fet crec que m’han servit per aprendre el noms dels carrers, per saber 

fer un plànol i saber fer els càlculs de les distàncies, per saber orientar-me quan miro un plànol i 

situar els carrers i pensar per on he de passar si vull anar a algun lloc. 

Al principi no sabia que posar quan la senyo ens manava fer les reflexions sobre el que havien 

aprés, després ja vaig tenir més clar tot el que havia de dir. 

Jo crec que el portfoli ens servirà per si se’ns oblida alguna vegada com es fan totes les coses que 

hem fet, poder-lo mirar i saber com es fan. 

El treball final ens ha agradat molt, ha estat molt divertit i com que ja sabíem fer moltes coses de les 

que havíem de fer ha estat més fàcil del que pensàvem. 

De vegades els càlculs i les operacions em semblaven una mica pesades. 

Jo crec que tots estem orgullosos del nostre treball, hem gaudit de fer-ho i tots els companys han 

evolucionat positivament. 
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5è EP. Reflexions de les mestres sobre el desenvolupament de l’activitat 

Les activitats corresponents al principi de la seqüència han estat més dinàmiques i engrescadores 

per als nois i noies. A mesuren que avançaven, eren més exigents i més àrdues, sobre tot les 

relatives als càlculs de les distàncies i els temps. Vam trobar nens amb dificultats per a mesurar de 

forma exacta (en mil·límetres) les distàncies en el plànol. Potser les últimes activitats de la 

seqüència no estaven adaptades en dificultat per als nens i nenes de 5è. 

El conjunt del treball s’ha allargat més del que estava previst. Es va haver d’invertir massa temps en 

activitats per ensenyar els alumnes a calcular distàncies i temps a partir del plànol i tot i així no vam 

arribar a tots els alumnes, alguns encara no acaben de dominar aquest procés. 

El grau de motivació del l’alumnat al principi era molt alt però al final estaven una mica esgotats de 

fer tants càlculs. Curiosament ells no ho han manifestat però els mestres ens adonàvem que era 

així. 

En moltes ocasions donàvem les pautes i consignes de realització de l’activitat oralment, i potser les 

hauríem de donar per escrit ja que alguns nens es despenjaven si no tenien la consigna present per 

recordar-la. 

Podem dir que tots els alumnes han assolit de forma bastant correcta els objectius presents en la 

primera part de la seqüència. Pel que fa a l’activitat final no tots han assolit els processos de càlcul. 

Aquells que ho dominen o s’apropen consideren l’activitat molt interessant i divertida. 

Destaquem com a una qüestió interessant que els alumnes  manifesten que han aprés coses que no 

estaven als objectius com molts dels noms dels carrers de la ciutat. 

Com a propostes de millora per al desenvolupament d’aquesta seqüència en propers cursos pensem 

que hauríem de potenciar més les estratègies de càlcul intuïtives o d’aproximació a partir de les 

dades del plànol i en tot cas utilitzar la calculadora o el programa excel per a mecanitzar les 

operacions. 

 

5è EP. Reflexions de les mestres sobre la realització del portfoli 

No acabem d’estar contentes del nivell i la qualitat de realització del portfoli per part d’alguns nens. 

Alguns alumnes s’han deixat feines interessants o no han posat les més destacades. 

En moltes ocasions, en les activitats de reflexió, fan constar qüestions massa anecdòtiques o 

circumstancials cenyides a una vivència personal massa concreta. Els costa reflexionar, abstraure  i 

plasmar allò més essencial del desenvolupament de l’activitat o del procés d’aprenentatge. 

De totes maneres creiem que les activitats de reflexió, tot i que en aquests moments no siguin del tot 

adients, resulten molt importants. Tenim l’esperança que a poc a poc avançaran cap a una reflexió 

més rigorosa i potent. 
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De tot el contingut del portfoli el que creiem que va millor i ajuda més als alumnes són els documents 

on es reflecteixen les activitats per a compartir  els objectius. 

No tenim clar quin és el nivell de consciència clara i explícita que tenen els alumnes sobre els criteris 

d’avaluació que fan constar al portfoli, però sí que els fan servir i tenen incidència en la millora de les 

produccions. Quan hem repassat el contingut del portfoli abans d’iniciar altres activitats, és com si no 

tinguessin clara la seva utilitat, tot i que després els utilitzen per a analitzar produccions dels 

companys o millorar les seves. 

Hem dedicat una sessió final per conformar i ordenar el portfoli i hem hagut d’ajudar a molts 

alumnes. Al final vam decidir oferir pautes, com per exemple un índex. 

Els alumnes amb més nivell, de forma inconscient, ja tenien al cap els passos de les Bases 

d’Orientació i aquests han ajudat molt a confeccionar-les en les converses en gran grup. Quan han 

estat posades per escrit han ajudat molt als alumnes amb més dificultats. Aquesta tasca creiem que 

ajudava a tothom. Als millors, a prendre consciència de com es feien les coses i als que tenien 

dificultats a fer les coses amb major correcció i seguretat. 

 

5è EP. L’opinió dels alumnes 

He aprés moltes coses. Al principi em costava. Ha estat una bona idea estudiar tot això perquè ara 

sabem més camins i carrers del nostre barri. 

A mi m’ha semblat que les activitats dels plànols estaven molt bé, encara que eren una mica difícils, 

eren molt divertides. I encara que siguin difícils m’agraden. 

A mi no m’han agradat molt aquestes activitats perquè ens saltàvem moltes assignatures. 

La meva opinió és que no m’ha agradat fer els plànols perquè quan havíem d’escriure en confonia 

molt. 

A mi m’ha agradat molt tot aquest projecte i m’agradaria tornar a repetir un de semblant, encara que 

algunes coses m’han resultat difícils. 

Totes les activitats han sigut molt divertides i he aprés moltes coses, però era una mica complicat. 

Jo he après molt amb tot això dels plànols i m’ha agradat molt. El que més m’ha costat han sigut tots 

els càlculs que han estat molt llargs. 
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Cicle Mitjà. Seqüència d’activitats (Torna índex) 

Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i les seves representacions per situar-s’hi i 
desplaçar-se. 

1a part. Iniciació als plànols: eina per a representar l’espai real i facilitar 
l’orientació. (Torna índex) 

Després de la sessió inicial de presentació de la UD per a motivar, donar funcionalitat i relacionar 
amb altres coneixements i experiències, iniciem la següent seqüència d’activitats. 

Activitats Temps 

La mestra projecta a la pantalla exemples de plànols de la classe i de la planta de 
pàrvuls.  Explica el significat  d’alguns elements reflectits als plànols. A continuació 
se centra en el plànol de la classe i realitza jocs diversos de localització i 
d’itineraris, recerca del tresor, etc.: del plànol a la realitat i de la realitat al plànol.  

0:30 

Lliurem un plànol de la classe en paper, els nens i nenes han de realitzar de forma 
individual diferents exercicis sobre el plànol: localitzar i marcar el lloc propi, el lloc 
dels 3 millors amics, determinats objectes; traçar diferents itineraris; seguir els 
itineraris d’un company, etc. (Doc1) 

0:30 

Demanem una reflexió sobre la feina realitzada a partir d’un guió que proposa la 
mestra: què és el que més m’ha costat, el que menys, quin procés seguia per 
orientar-me al plànol, etc. (Doc2) 

0:30 

Baixem a la planta pati. Fem un recorregut per dependències, porxos i propi pati. A 
partir del plànol en paper din a3 penjat a un dels porxos realitzem exercicis i jocs 
diversos d’orientació. 

0:30 

A la classe en conversa en gran grup fem reflexions sobre les estratègies 
utilitzades al pati per orientar-nos. Les posen en comú per fer entre tots una Base 
d’Orientació que ens pugui guiar en posteriors exercicis. La mestra escriu a la 
pissarra. Els nens copien la seva BO individual (Doc3) 

0:45 

Tornem a baixar al pati. Aquesta vegada a més del plànol din A3 penjat al porxo, 
cada alumne disposa d’un individual din A4, i a més té les Bases d’Orientació.  
Plantegem exercicis diversos d’itineraris i localitzacions que nenes i nens han de 
realitzar sobre el seu plànol individual. (Doc4) 

0:30 

Realitzem a la classe petita reflexió en gran grup sobre el procés d’aprenentatge. 
Posteriorment cada alumne fa la seva reflexió de forma individual (Doc5) 

0:30 
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2a part. Elaboració del plànol de la planta de pàrvuls (Torna índex) 

Ara que han estat en contacte amb els plànols ja podem compartir amb ells els objectius 
d’aprenentatge. Podrien ser aquests: 

. Dibuixar el plànol d’una planta de l’escola. 

. Situar en el plànol  diferents elements de la realitat i la pròpia posició. 

. Trobar o localitzar en la realitat diferents elements representats al plànol. 

. Realitzar diferents desplaçaments que estan representats al plànol. 

. Representar al plànol els diferents desplaçaments que es demanen. 

En conversa en gran grup els comentem, la mestra els escriu a la pissarra i les nenes i els nens els 
expliciten amb les seves paraules en una graella i, per fer més efectiva la representació dels 
objectius, fan petita reflexió sobre les dificultats que trobaran i les coses que ja saben i els poden 
ajudar. (Doc6) 

A continuació iniciem la seqüència d’activitats següent: 

Activitats Temps 

Anem a aprendre a dibuixar el plànol de la planta pàrvuls.  Fem un recorregut per 
aquesta planta: passadissos, pati... ; entrem dins de les classes; la mestra demana 
que es fixen en elements rellevants, la mida,  la seva distribució, les característiques 
de les dependències i la seva situació relacional. Asseguts al pati fem un primer 
esbós tipus esborrany. 

0:30 

Tornem a la classe amb l’esbós i la nostra memòria i individualment cadascú dibuixa 
el plànol de la planta. (Doc7) 

0:30 

La mestra escaneja tres plànols de diferent qualitat, els projecta amb el canó i en 
conversa en gran grup els analitzem. La mestra intenta modelar pautes per a la 
valoració i correcció dels plànols. 

0:15 

Fem grups de 3 alumnes i a cada grup li donem dos plànols perquè els valori 
d’acord a les pautes donades per la mestra (Doc8).  

0:15 

Ja estem en condicions de construir entre tots els criteris d’avaluació de l’activitat. La 
mestra en conversa en gran grup anima a participar als alumnes i a establir criteris. 
Els escriu a la pissarra i els alumnes els copien al seu full (Doc9) 

0:45 

Ara, amb ajut dels criteris d’avaluació segur que podem millorar les nostres 
produccions. La mestra proposa la realització del mateix plànol tenint en compte els 
criteris establerts. (Doc10) 

0:30 

Ens coavaluem els nous plànols que acabem de fer. La mestra lliura el registre de 
coavaluació amb els criteris establerts i per parelles intercanvien els plànols i les 
valoracions (Doc11) 

0:15 

A través de conversa en gran grup, fem reflexió per analitzar el procés 
d’aprenentatge seguit fins ara. De la conversa surt un guió que ha d’utilitzar  
cadascú per fer la seva reflexió individual. (Doc12) 

0:45 
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3a part.  Activitat final avaluativa de CM  (Doc13)  (Torna índex) 

Plantegem una situació problema: 

Imagina que ets la mestra de 3r. Ets la responsable d’organitzar  l’evacuació de la planta en cas 
d’incendi.  

L’ajuntament de la ciutat et demana que dibuixis i els enviïs un plànol de la planta i que dins d’aquest 
plànol representis el recorregut que faràs per organitzar l’evacuació: 

- Has de polsar l’alarma. 

- Demanar la clau de les boques d’incendi a la mestra de primer per obrir-les. 

- Revisar que estiguin els extintors al seu lloc. 

- Passar pels lavabos per assegurar-te que no hagi cap persona. 

- Tornar a la teva classe i baixar amb els teus alumnes cap al pati. 

Una vegada que les nenes i els nens coneixen i entenen la tasca que han de realitzar i abans que es 
posin a treballar,  fan  una passejada per la planta de 3r (la seva), en la que la mestra els va indicant 
les dependències i els elements més importants, juntament amb les seves relacions. També els 
recorda les errades més comuns que vam fer a l’hora de realitzar el plànol de la planta de pàrvuls i 
els criteris de realització i qualitat. Fa èmfasi en què tot això ho han de tenir  en compte a l’hora de 
fer la feina que se’ls demana ara. Mentre realitzen l’activitat poden sortir de la classe acompanyats 
d’una de les mestres per observar els espais que no tenen clars. 

Culminem l’activitat amb reflexió sobre el nivell d’assoliment dels objectius (Doc14) 

 

Indicadors d’avaluació de l’activitat de CM (Torna índex) 

 Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Dibuixar 
el plànol 

Estan representades totes 
les dependències de la 
planta, amb les seves 
portes ... 

... no es detecten espais 
buits entre dependències o 
entre parets compartides... 

... i la grandària de les 
dependències resulta 
proporcionada. 

La majoria de 
dependències estan 
correctament identificades 
amb el seu nom en el lloc 
correcte 

Totes les dependències 
estan situades i identificades 
convenientment... 

... i a més situa de forma 
correcta amb el dibuix 
corresponent altres 
elements: polsadors, 
extintors, boques incendi 

Representar el 
recorregut 

Al plànol estan representats 
varis recorreguts que 
porten o passen per tots els 
llocs requerits, sense 
travessar les parets. 

Representa un sol itinerari 
que passa de forma 
enllaçada per tots els llocs 
requerits, però es detecten 
entrecreuaments, 
solapaments o recorreguts 
massa innecessaris. 

L’itinerari està representat 
de forma molt correcta i 
lògica, sense recorreguts 
innecessaris, dobles camins 
o entrecreuaments que 
dificulten la seva 
interpretació. 
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Exemple de portfoli d’alumne de CM (Torna índex) 

 
 

Correspon a un alumne de 3r amb un bon nivell 
 

S’ha de tenir en compte que no tots els portfolis dels alumnes presentaven aquest nivell de 
qualitat. S’ha triat un portfoli d’una qualitat alta per il·lustrar de forma més clara la seqüència 

d’actvitats.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escola Banús, Santa Coloma de Gramenet 

34 
 

Doc1. Localització i traçat d’itineraris en plànol de la classe (Torna seqüència activitats CM) 

 
L’alumne ha hagut de localitzar al plànol alguns objectes de la classe i companys; identificar a la realitat 
elements assenyalats al plànol; i representar o seguir els diferents itineraris que apareixen marcats. 
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Doc2. Reflexió sobre la feina realitzada a partir d’un guió que proposa la mestra. (Torna 
seqüència activitats CM) 
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Doc3. Base d’orientació per orientar-nos a la planta pati. (Torna seqüència activitats CM) 
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Doc4. Localitzacions i traçats d’itineraris al  plànol de la planta pati. (Torna seqüència 
activitats CM) 
L’alumne ha hagut de situar al plànol alguns objectes de la realitat; identificar a la realitat elements assenyalats 
al plànol; i representar o seguir els diferents itineraris que apareixen marcats. 
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 Doc5. Reflexió sobre el procés d’aprenentatge desenvolupat fins ara. (Torna seqüència 
activitats CM) 
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Doc6. Compartim els objectius, els nens els copien al seu full i fan petita reflexió sobre cadascú. (Torna seqüència activitats CM) 
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Doc7. Primera producció del plànol de la planta de pàrvuls. (Torna seqüència activitats CM) 
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Doc8. El Plànol de la planta de pàrvuls avaluat per un grup de tres companys. (Torna seqüència activitats CM) 
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Doc9. Els criteris d’avaluació de l’activitat de dibuix del plànol de la classe. (Torna 
seqüència activitats CM) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Escola Banús, Santa Coloma de Gramenet 

43 
 

Doc10. Tornem a realitzar el plànol de la planta de pàrvuls després de compartir els criteris d’avaluació. (Torna seqüència activitats CM) 
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Doc11.  Coavaluació per parelles dels nous plànols. (Torna seqüència activitats CM) 
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Doc12.  Reflexió sobre el procés d’aprenentatge seguit fins ara. (Torna seqüènc activitats CM) 
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Doc13. Resultat de l’activitat final avaluativa. (Torna seqüència activitats CM) 
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Doc14. Autoavaluació dels objectius. (Torna seqüència activitats CM) 
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Reflexions de les mestres i alumnes del CM  (Torna índex) 

4t EP. Reflexions de les mestres sobre el desenvolupament de 

l’activitat 

Al principi de la seqüència a la majoria de nens i nenes els veiem entre seriosos i 

nerviosos perquè no identificaven ben bé en que consistiria tot aquest treball o els 

semblava massa difícil. Després  van desenvolupar totes les activitats amb molta 

il·lusió. 

El plànol de la classe els va fer molta gràcia i els exercicis que vam muntar per 

treballar-lo els van saber a poc. 

Les activitats d’inici de la seqüència es van plantejar de forma molt lúdica i això va fer 

que tots els treballs posteriors quedessin impregnats d’aquest caràcter lúdic i així ho 

van viure ells. 

En les activitats d’orientació i utilització del plànol del pati creiem que tindrien més 

dificultats de les que realment van tenir. Al principi molts nens i nenes s’embolicaven 

molt perquè no tenien en compte que segons el lloc on estiguessin havien de girar el 

plànol per poder orientar-se. Aquest fet ens va anar molt bé per proposar la realització 

d’una Base d’Orientació. 

Valoren molt positivament el treball per grups. Aquestes activitats són molt dinàmiques 

i s’adeqüen molt bé al treball per grups admeten fàcilment la col·laboració. 

L’activitat inicial de dibuix del plànol de la planta de pàrvuls la vam haver de regular 

molt. Moltes passejades. Molt entrar i sortir a les classes, al pati als replans de les 

escales. El que no abarcaven visualment els provocava inseguretat.  El tema de les 

proporcions els va costar molt. Tot i que tenien clar que s’havia de respectar la 

proporció de les dependències no tenien recursos per fer-la efectiva a l’hora de 

dibuixar el plànol. 

La segona vegada que van haver de dibuixar el plànol, després d’analitzar primeres 

produccions, construir criteris d’avaluació i coavaluar-se, els va costar molt i molt 

menys i amb un cop d’ull en tenien prou. No va requerir tantes passejades i la qualitat 

dels treballs va ser molt superior. 

Alguns eren massa observadors i volien fer constar massa detalls. 

L’avaluació final va anar molt bé, els va resultar senzilla després d’haver fer totes les 

activitats prèvies. 

Tots els alumnes veuen que ha estat un treball molt útil i saben trobar la seva 

funcionalitat. Els ha enganxat el tema dels plànols i ara quan passen pels passadissos 

i veuen els plànols d’evacuació s’aturen, se situen i els comenten. 
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4t EP. Reflexions de les mestres sobre la realització del portfoli 

La realització del portfoli ha estat molt interessant. Una feina diferent a l’àlbum que 

fem. Els agradaven molt totes les activitats de reflexió. 

La idea de la utilitat o funcionalitat del portfoli no la veien els alumnes  de forma 

espontània, l’havíem d’induir nosaltres. 

Molts alumnes tenien un gran interès en realitzar un bon portfoli. Se’l portaven a casa i 

canviaven i milloraven totes les produccions que consideraven de pitjor qualitat. A la 

majoria els crida l’atenció el contrast entre la primera producció del plànol de la planta 

de pàrvuls i la segona i gaudeixen de la millora. 

Les reflexions sobre si estaven aprenent o no, la construcció dels criteris d’avaluació i 

de les bases d’orientació han servit per rebaixar l’angoixa davant del que creien 

activitats difícils. Pensem que han complert la seva funció d’autoregulació de 

l’aprenentatge. 

No tots els alumnes fan la reflexió sobre la utilitat que pot tenir el portfoli en un futur, 

per consultar-lo quan hagin de fer activitats semblants. 

Ha estat curiós el fet que, espontàniament,  alguns nens i nenes de la classe, a l’hora 

d’acomiadar a la mestra de pràctiques, li han regalat plànols de la classe ben 

construïts que han fet ells mateixos amb el nom de tots els nens en el lloc 

corresponent. 

 

4t EP. L’opinió dels alumnes 

Totes les activitats m’han semblat molt interessants. La que més m’ha agradat era la 

de busca del tresor. 

L’activitat que va ser més difícil va ser la de dibuixar el plànol del pati i de les classes 

dels nens de pàrvuls. 

Jo crec que tot això que hem fet em servirà quan sigui gran i hagi d’interpretar els 

plànols per anar a altres llocs o a altres pobles. 

A mi, ara, quan vegi un plànol de la Maquinista, crec que em resultarà fàcil saber on 

sóc jo i saber localitzar les coses que m’envolten per anar a veure-les. 

A mi m’ha semblat una mica llarga. 

Al principi em va semblar una activitat difícil i anava perduda, però després ha estat 

fàcil perquè ens anaven entrenant i treballaven molt bé. 
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3r EP. Reflexions de les mestres sobre el desenvolupament de 

l’activitat 

Considerem que totes les activitats han estat molt engrescadores. Els nens i nenes les 

ha agafades amb molta il·lusió. 

Ens va sorprendre que la primera activitat, consistent en interpretar el plànol de la 

classe per orientar-se i representar llocs i recorreguts, a algun nens els va costar una 

mica, confonien la part dreta i l’esquerra perquè no giraven el plànol. Va ser necessari  

parlar de les referències que utilitzaven els que tenien èxit per compartir-les amb els 

que no en tenien tant. Aquestes referències no les van escriure en una Base 

d’Orientació, però tot i així van ser molt útils. 

Quan vam baixar a la planta pati amb el plànol corresponent, la majoria ja s’orientava 

molt millor tot i que l’espai representat era molt més extens. Ara bé vam haver de 

recordar la necessitat de girar el plànol depenen del lloc on estàvem i el lloc on havíem 

d’anar. Per aquesta activitat sí que vam haver d’explicitar les Bases d’Orientació. 

Quan va arribar l’hora de dibuixar el plànol de la planta de pàrvuls, ens va cridar 

l’atenció que, tot i haver fet activitats diverses i passejades amb explicacions de la 

mestra dels aspectes més referencials, alguns nens i nenes espavilats deixaven 

espais buits entre les dependències i no posaven les portes. L’anàlisi de les 

produccions, el contrasta amb altres plànols i l’elaboració dels criteris d’avaluació van 

anar molt bé perquè tothom es pogués fer  una idea clara de la confecció del plànol. 

En quant a l’avaluació final hem de dir que la majoria d’alumnes la va fer bé. On van 

tenir més problemes va ser a l’hora de dibuixar els recorreguts, perquè no apareixien 

del tot clars. Alguns nens i nenes els superposaven i s’entrecreuaven fent difícil la seva 

interpretació. En aquests casos les mestres vam haver de parlar amb els alumnes i 

demanar que ens expliquessin el recorregut representat. Els nens amb més dificultats 

es deixaven detalls i fins i tot va haver qui va representar un recorregut  que responia a 

les ordres donades però travessava directament les parets. 

 

3r EP. Reflexions de les mestres sobre la realització del portfoli 

Després de cada activitat recordaven que havien de pensar en el portfoli i potenciàvem 

la reflexió si calia. Si la reflexió era oberta els costava i les mestres havíem  

d’interactuar de forma intensa, donar pautes i en ocasions oferir guions a la pissarra 

consistents en preguntes que a l’hora d’escriure els nens havien de tenir al cap i no 

reflectir al paper més que la resposta. 

A poc a poc vam anar construint el portfoli. Al final la majoria no el tenia gaire ordenat, 

així que entre tots vam haver de construir un índex a la pissarra i els alumnes 
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posteriorment l’havien de seguir. D’aquesta manera no els va costar gaire elaborar-lo i 

deixar-lo enllestit. 

La valoració de tot el procés d’elaboració del portfoli és positiva. Considerem  que els 

va anar molt bé per ser conscients del que havien d’aprendre i de si aprenien 

correctament. 

Alguns nens i nenes a partir de les activitats de portfoli verbalitzen  de forma 

espontània en quines altres situacions podrien utilitzar els treballs que han fet (el barri, 

la seva casa, ...). Altres se sumen a les intervencions d’aquests. 

El que més clar tenen del portfoli són les Bases d’Orientació i la seva utilitat. 

Els criteris d’avaluació han donat molt de sí per a la coavaluació i per argumentar i 

discutir després de forma més objectiva. 

 

3r EP. L’opinió dels alumnes 

M’ha agradat molt el que hem fet perquè he aprés com es fa un plànol i com es fa per 

anar d’un lloc a altre utilitzant el plànol. 

A mi el que més em costava fer eren les reflexions perquè no sabia que posar i no 

trobava com fer-les. 

A la planta del pati, com que era molt gran el passadís i el pati i les classes, al principi 

em costava molt orientar-me i trobar el tresor amagat. Em perdia moltes vegades. 

Després quan van escriure com ho podien fer era més fàcil. 

Jo crec que el que hi ha al portfoli i tot el que hem aprés ens pot servir per anar a un 

lloc desconegut, com per exemple si vaig a un parc d’atraccions sabré interpretar el 

plànol i anar a les atraccions que més m’agraden. 
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CI. Seqüència d’activitats (Torna índex) 

Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del territori i les seves representacions 
per situar-s’hi i desplaçar-se. 

 

1a part. Iniciació als plànols: eina per a representar l’espai real i 
facilitar l’orientació. (Torna índex) 

Després de la sessió inicial de presentació de la UD, en la que intentarem motivar, 

donar funcionalitat als continguts a treballar i relacionar-los amb altres coneixements i 

experiències, iniciem la següent seqüència d’activitats. 

Activitats Temps 

La mestra projecta a la pantalla exemples de plànols de la classe i de la planta del 
laboratori.  Explica el significat  d’alguns elements reflectits als plànols. A 
continuació se centra en el plànol de la classe i realitza jocs diversos de localització 
i d’itineraris: del plànol a la realitat i de la realitat al plànol.  

0:45 

Lliurem un plànol de la classe en paper, els nens i nenes han de realitzar de forma 
individual diferents exercicis sobre el plànol: localitzar i marcar el lloc propi, el lloc 
de dos amics que no estiguin a la seva taula, objectes que amaguem, dibuixar  
diferents itineraris que fa un company o la mestra, seguir els itineraris que ha 
dibuixat un company al plànol. (Doc1) 

0:45 

Organitzem conversa en gran grup per parlar de quines coses pensàvem per 
orientar-se al plànol de la classe i de les dificultats que han tingut . A continuació 
demanem que facin per escrit  una petita reflexió individual sobre la feina 
realitzada. (Doc2). 

1:00 

Pugem a la planta de pàrvuls. Fem un recorregut per dependències i el propi pati 
de pàrvuls.  Pengem el plànol de la planta en paper din a3 a la paret del mig del 
pati, seiem en front amb el cul a terra i realitzem exercicis i jocs diversos 
d’orientació. 

0:20 

Sense abandonar la planta de pàrvuls, organitzem grups de 4 alumnes. Cada grup 
disposa d’un plànol en paper din a3: han de marcar la localització de determinats 
objectes, dibuixar  alguns recorreguts que prèviament ha fet altre grup o caminar 
pel recorregut que ha marcat el mestre o  altre grup al seu plànol (en busca del 
tresor). (Doc3) 

0:40 

A la classe, en conversa en gran grup, parlem sobre com hem fet  el treball 
d’orientació a la planta de pàrvuls. Cadascú de forma individual fa un escrit 
explicant la seva reflexió i les diferències entre el treball en grup i el individual que 
vam fer amb el plànol de la classe (Doc4) 

0:45 
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2a part. Elaboració del plànol de la 2a planta de l’escola (To índex) 

Ara que els alumnes han estat en contacte amb els plànols ja podem compartir amb 

ells els objectius d’aprenentatge. Podrien ser aquests: 

. Dibuixar el plànol de la 2a planta. 

. Situar en el plànol la seva posició i diferents elements. 

. Realitzar diferents desplaçaments que estan representats al plànol. 

. Representar al plànol els diferents desplaçaments que es demanen. 

Comentem amb els alumnes els objectius i entre tots els redactem amb les pròpies 

paraules. La mestra va escrivint a la pissarra mentre ells diuen i després els nens i 

nenes copien els objectius en el seu full (Doc5). 

A continuació iniciem la seqüència d’activitats següent: 

Activitats Temps 

Hem de fer el plànol de la nostra planta. Fem una passejada per passadissos i 
aules. La mestra explica les característiques més rellevants de les dependències, 
els elements a representar  i la seva situació relacional. 

0:20 

Tornem a la classe. En un full din a4 hem de dibuixar el plànol de la planta. Els 
nens o nenes que tenen dubtes i ho demanen poden sortir  a tornar a fer la 
passejada per la planta. Lliuren el dibuix del plànol que han fet (Doc6) 

1:00 

Triem tres plànols dels nens i els escanegem. Els projectem a la pantalla i entre 
tots analitzem que està bé i que malament, com ho podem millorar, etc. 

0:15 

Fem grups de 4 o 5 alumnes i a cada grup li donem el plànol d’un company. L’han 
de valorar.  Les mestres passen per les taules ajudant a valorar. 

0:30 

Cada grup exposa allò que més li ha cridat l’atenció del que estava bé i malament 
i a partir d’aquí entre tots construïm els criteris d’avaluació. La mestra va escrivint 
a la pissarra i els nens copien al seu full (Doc7) 

1:00 

Com que coneixem els criteris d’avaluació podem tornar a refer el plànol. Repetim 
la passejada per la planta. La mestra fa èmfasi en tot el que han fet malament i 
en com superar les dificultats que ells mateixos han dit que van tenir. 

0:15 

Tornem a la classe i ara, amb els criteris d’avaluació presents,  ja podem fer el 
dibuix del plànol molt millor. Mentre dibuixen poden sortir de la classe a fer altra 
passejada. Al final tots els alumnes lliuren el seu dibuix (Doc8) 

0:45 

Organitzem parelles per a coavaluar-se el plànol que han fet. Cada alumne té un 
registre de coavaluació amb els criteris que vam construir entre tots. Han 
d’observar si aquest segon plànol de la seva parella compleix cadascú dels 
criteris d’avaluació i fer les observacions que vulguin (Doc9) 

0:30 
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3a part. Activitat final d’avaluació del CI (Torna índex) 

Els plantegem un problema: 

- Imagina que aviat seràs el secretari de la classe. La mestra vol comprovar si 

podràs fer correctament aquesta feina i sabràs orientar-te per la planta quan t’envií 

a fer algun encàrrec. 

La mestra dóna a cada nen i nena un plànol canònic de la planta que no té cap tipus 
de llegenda i en el que es veu la seva aula amb les taules i cadires representades. Els 
nens i nenes han de dibuixar el recorregut que farien si la mestra els envia a 
comprovar si hi ha paper higiènic al seu lavabo i a demanar  la capsa de les 
calculadores a la mestra de 3r.  Han de sortir del lloc exacte que ocupen a la seva 
classe. (Doc10) 

Ajudem als companys que no s’han sortit prou bé a l’hora de fer aquesta activitat: en 
conversa en gran grup compartim estratègies de realització i muntem una base 
d’orientació per als companys que han tingut dificultats (Doc11) 

Per acabar la seqüència d’activitats organitzem conversa en gran grup sobre el que 
pensàvem que aprendríem i el que hem aprés.  Després cada nen i cada nena fa 
reflexió individual per escrit en el seu full sobre el mateix tema. (Doc12) 

 

Indicadors d’avaluació de l’activitat de CI (Torna índex) 

Nivell 1 Nivell 2 Nivell 3 

Localitza de forma correcta i 
identifica amb el seu nom la 
majoria de les dependències. 

Localitza de forma correcta i 
identifica amb el seu nom totes 
les dependències. 

La lletra i la presentació és 
molt  acurada de forma que 
es pot interpretar el plànol 
sense esforç. 

Localitza com a mínim el 
grup de taules al que 
pertany. 

 Localitza exactament la 
cadira on seu. 

De alguna manera es pot 
inferir que ha identificat al 
plànol els llocs que ha de 
visitar. 

L’itinerari dibuixat, encara  que 
no és del tot clar, passa per 
tots els llocs indicats, sense 
travessar parets. 

L’itinerari està representat de 
forma molt correcta i lògica, 
sense bucles innecessaris o 
dobles camins.  
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Exemple de portfoli d’alumne de CI (Torna índex) 

 
 

Alumne de 1r amb un bon nivell 
 

S’ha de tenir en compte que no tots els portfolis  presentaven el mateix grau de 
qualitat. S’ha optat  per triar produccions amb un bon nivell de realització amb 

la finalitat d’il·lustrar de forma més clara la seqüència d’activitats. Alguna de les 
produccions correspon a un alumne diferent. 
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Doc1. Localització i traçat d’itineraris en el plànol de la classe. (Torna seqüència 
activitats CI) 
L’alumne ha hagut de localitzar al plànol alguns objectes de la classe i companys, identificar a 
la realitat elements assenyalats al plànol i representar o seguir els diferents itineraris que 
apareixen marcats. 
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Doc2. Després de conversa en gran grup sobre la feina realitzada, cada nen i 

nena escriu la seva  reflexió individual. . (Torna seqüència activitats CI) 
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Doc3. Pugem a la planta de pàrvuls i en grups de 4 realitzem jocs diversos d’orientació i representació al plànol. Després cada grup ha de 

fer al seu full din a3 les activitats que proposa la mestra. . (Torna seqüència activitats CI) 
 

 

 



Escola Banús, Santa Coloma de Gramenet 

59 
 

Doc4. En conversa en gran grup parlem sobre com hem fet  el treball d’orientació a la planta 
de pàrvuls. Després de forma individual fan un escrit explicant la seva reflexió i les 
diferències entre aquest treball en grup i el individual que vam fer amb el plànol de la classe. 
(Torna seqüència activitats CI) 
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Doc5. Ara que les nenes i els nens  han estat en contacte amb els plànols, estem en millors 
condicions de compartir amb elles els objectius. Els presentem. En conversa en gran grup els 
comentem  i els animem a redactar-los amb les pròpies paraules. La mestra va escrivint a la 

pissarra mentre ells diuen i després cadascú els copia en el seu full. (Torna seqüència activitats CI) 
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Doc6. Dibuixen el plànol de la pròpia planta després de fer una passejada per totes les seves dependències. (Torna seqüència activitats CI) 
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Doc7. Després de realitzar vàries activitats de  valoració  dels plànols dels companys, 
construïm entre tots els criteris d’avaluació del dibuix del plànol de la planta. Nenes i nens  
els copien al seu ful. (Torna seqüència activitats CI) 
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Doc8. Ja coneixem  els criteris d’avaluació. Ara ja podem  tornar a fer el plànol tenint-los presents. Cada alumne de forma individual torna 

a dibuixar el plànol de la planta utilitzant els criteris d’avaluació com a guia. (Torna seqüència activitats CI) 
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Doc9. Organitzem parelles a la classe per a coavaluar el plànol que han fet. Utilitzem els criteris d’avaluació que vam construir entre tots. 
(Torna seqüència activitats CI) 
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Doc10. Avaluació final. En un plànol mut de la planta han de dibuixar el recorregut que planteja la mestra: Ets el secretari. Has de mirar si 

hi ha paper higiènic als teus lavabos i anar a demanar  la capsa de les calculadores a la mestra de 3r. (Torna seqüència activitats CI) 
 

 



Escola Banús, Santa Coloma de Gramenet 

66 
 

Doc11. Ajudem els companys amb dificultats i fem una Base d’Orientació. (Torna seqüència 
activitats CI) 
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Doc12. Després de conversa en gran grup cada nena i cada nen fa reflexió individual al seu 
full sobre el que pensàvem que aprendríem  i hem aprés.  (Torna seqüència activitats CI) 
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Reflexions de les mestres i alumnes del (Tor índex) 

2n EP. Reflexions de les mestres sobre el desenvolupament de l’activitat 

El grau de motivació ha estat molt alt durant el desenvolupament de la seqüència. Els han agradat 

molt les activitats. Al mestre i a la mestra també ens han agradat. Creiem que han aprés molt. 

Portaven plànols de diferents llocs que tenien a casa per comentar-los amb els companys i 

ensenyar-los als mestres. 

Veiem que és molt necessari  treballar amb mig grup o amb els dos mestres a l’aula. D’aquesta 

manera pots estar al damunt de tots i atendre millor als nens amb més dificultats. 

A l’hora de dibuixar el plànol de la pròpia planta, la primera vegada estaven molt perduts i amb 

certa angoixa. Vam haver d’iniciar l’activitat a partir de sortides freqüents al passadís. El treballar 

amb dos mestres permetia anar de la classe al passadís i tornar a la classe tantes vegades com 

volien sense cap tipus de perill. 

Van tenir molt poques dificultats a l’hora de fer els recorreguts marcats al plànol  o a l’hora de 

representar els que havien fet a la realitat. Van tenir més dificultats a l’hora de dibuixar els plànols. 

Les reflexions realitzades en conversa en gran grup han estat molt potents. Sortien moltes coses 

que ajudaven a tots i feien prendre consciència del que havien fet i com l’havien fet, i d’allò que 

havien fet malament i de com ho podien millorar. 

Saber de forma clara i concretar  que és el que havien d’aprendre (els objectius). Tenir-ho present 

amb les seves paraules, i saber com ho havien de fer perquè estigués bé (els criteris d’avaluació i 

les bases d’orientació), els ha anat molt bé. Sabien guiar-se, s’adonaven de les errades, 

demanaven ajut al company o a la mestra... 

 

2n EP. Reflexions de les mestres sobre la realització del portfoli 

Vam presentar i explicar com farien el portoli i quina seria la seva utilitat. Molts nens i nenes ho van 

entendre de seguida. 

Hem anat construint el portfoli de forma afegida a les activitats. 

Podríem haver fet les reflexions sobre l’aprenentatge i les activitats només de forma oral, en 

conversa en gran grup, i potser també hagués estat eficaç per a molts alumnes. Però fer  totes 

aquestes activitats de reflexió també de forma individual creiem que ha estat molt convenient 

perquè ha permès als nens més dispersos no quedar-se enrere i obligar-se a aturar-se i pensar. 
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Vam fer una sessió final de muntatge del portfoli. En aquesta sessió vam repassar totes les 

activitats dels plànols i les de reflexió.  Es van contrastar les produccions del principi i del final. 

Els mestres observàvem que els nens i nenes gaudien del treball ben fet, de l’ordre i presentació 

de les activitats i de l’evolució dels treballs. 

Vam parlar de la utilitat del portfoli i sembla que tenien clar que  el mirarien si ara haguessin de 

dibuixar un plànol d’una altra planta de l’escola. 

 

2n EP. L’opinió dels alumnes 

Ens ha agradat aquesta activitat  perquè hem après a situar-nos i a dibuixar plànols. 

Ara si em perdo puc mirar el plànol i sabré guiar-me. 

A mi m’ha agradat  molt treballar en grup i avaluar els meus companys. 

Hem trobat dificultats per fer el primer plànol de la nostra planta. 

El més fàcil ha estat dibuixar i seguir els recorreguts i posar el nom a les aules.  

També ha estat fàcil fer el segon plànol perquè ja havíem fet el primer i teníem pràctica. 

Reflexionar és important per poder millorar. Fer les reflexions del portfoli ens ha servit per pensar 

sobre el que hem fet bé i per veure els nostres errors. 
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1r EP. Reflexions de les mestres sobre el desenvolupament de l’activitat 

Van agradar molt les activitats lúdiques d’orientació a través del plànol i de situació, tant les de 

l’aula com les de la planta de pàrvuls. En aquesta planta van tenir més dificultats, però com 

treballaven per grups es podien ajudar i així les dificultats van resultar enriquidores per tothom. 

Quan van plantejar els objectius a l’inici de la segona part de la seqüència, els nens i nenes els 

relacionaven amb les activitats ja realitzades, això va fer més fàcil que se’ls poguessin representar. 

Ens va sobtar que alguns nens o nenes que són una mica dispersos i no gaire polits, van participar 

en la conversa en gran grup i van fer bones relacions entre conceptes. Sembla que tenien clar els 

objectius. 

A l’hora de desenvolupar  l’activitat de dibuixar el plànol de la planta, no vam potenciar 

correctament la vivència de l’espai. No vam fer prou passejades per dins les aules, així que molts 

eren conscients de l’espai que ocupava cada aula però no es feien la idea que aquestes aules 

compartien les parets i no havia espais buits entre unes i altres. 

Aquesta activitat de dibuix del plànol els creava certa angoixa i molta inseguretat. Havien de sortir 

moltes vegades de l’aula al passadís per reprendre el dibuix: observaven, entraven a l’aula 

dibuixaven, tornaven a sortir, entraven a dibuixar, ... 

Després del modelatge de la mestra per a mostrar com es podien analitzar les produccions dels 

nens i nenes, vam organitzar anàlisi d’altres produccions, primer en gran grup i després en petit 

grup.  Participaven gairebé tots i s’adonaven de la majoria de coses que estaven bé o malament, 

així que no va costar gaire construir els criteris d’avaluació. 

Els criteris d’avaluació van ser molt útils per millorar el plànol de la planta. L’angoixa es va rebaixar 

molt. Manifestaven un gran interès en fer-lo bé. També els preocupava fer-lo net i amb línies 

rectes. Va costar molt fer la coavaluació  de forma individual, és a dir quan un nen avaluava a altre 

nen, així que vam muntar parelles que avaluaven entre tots dos una producció. 

Ens va sorprendre que les activitats diverses d’orientació, recorreguts , situació, ... que vam fer 

sobre el plànol,  van sortir molt bé, millor del que esperàvem. Aquestes activitats van agradar molt 

perquè vam tractar de muntar-les amb un caràcter lúdic. 

L’avaluació final també va anar molt millor del que esperàvem. La majoria ho va fer molt bé. Potser 

sigui una activitat massa fàcil. Dos nens travessaven les parets per fer el recorregut, la resta 

respectava els murs i les indicacions. Alguns sobreposaven o entrecreuaven  línies i el recorregut 

no quedava net o clar del tot. 

Hem de dir que el que més ha costat ha estat dibuixar el plànol la primera vegada. 
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1r EP. Reflexions de les mestres sobre la realització del portfoli 

Les activitats de reflexió han estat molt guiades. Les relatives a les bases d’orientació i els criteris 

d’avaluació  les feien a través de conversa en gran grup. La mestra apuntava a la pissarra i 

després els nens i nenes les passaven al seu full. 

En les converses en gran grup tendien a parlar sempre els mateixos, així que les mestres havíem 

d’induir la intervenció dels més callats i d’aquesta manera van aconseguir una participació molt 

considerable. 

L’activitat en la que van participar tots de forma més espontània  va ser la de compartir els 

objectius. També van participar força en la construcció dels criteris d’avaluació. 

Els costava molt més les reflexions obertes sobre el que havien aprés i com ho havien aprés. Aquí 

vam haver de pautar i ajudar molt. 

Els nens i nenes no vam poder confeccionar el portfoli de forma autònoma. Els van haver d’ajudar 

molt al llarg del procés (Anaven ficant produccions a una bossa din a4 de plàstic). Abans de 

començar una nova activitat, miraven el portfoli i parlàvem del que havíem fet  fins ara i del que 

faríem a partir d’ara. 

Al final del procés vam dedicar una sessió a ordenar les activitats,  mirar-les, rememorar-les, 

contrastar-les. 

Els nens i nenes declaren que el portfoli  pot ser útil per quan hagin d’estudiar els plànols altra 

vegada, però les mestres no veiem clar que realment l’utilitzin de forma autònoma com a eina de 

treball  quan hagin de fer una activitat semblant. Sí que ho podran mirar i fer servir com a record 

per gaudir del seu treball. 

I per últim volem destacar quelcom que ens ha sorprès molt. En el moment  de copsar l’opinió dels 

alumnes sobre el portfoli, un nombre significatiu d’alumnes ha manifestat  que no els van agradar 

les activitats d’escriure ( Redactar els criteris d’avaluació i les BO i les reflexions obertes). Sí que 

vam veure que els costava fer les reflexions obertes però no vam detectar rebuig manifest cap 

aquest tipus d’activitats. 

 

1r EP. L’opinió dels alumnes 

A continuació relacionem  un conjunt d’opinions  sobre el portfoli i l’activitat, que creiem que 

reflecteixen les més significatives del conjunt d’alumnes de la classe. 

- A mi m’han agradat totes les activitats que hi ha al portfoli, perquè m’ha agradat pensar i fer 

els jocs dels recorreguts, però el que no m’agradava tant  era escriure i escriure moltes 

vegades. 



Escola Banús, Santa Coloma de Gramenet 

72 
 

- A mi m’ha costat una mica fer totes les activitats que hi ha dins la carpeta i el que més em 

costava era escriure tant, però ara el miro i totes són molt maques. També m’han agradat 

tots els jocs  encara que em costava una mica fer els jocs. 

- Jo crec que sí que sé perquè em serviran les Bases d’Orientació perquè si demà hem de 

fer un altre recorregut difícil  en un plànol podré llegir el que vaig posar i així potser ho 

sabré fer millor. 

- Jo guardaré tota la carpeta perquè penso que la podré utilitzar si he de fer una altre plànol i 

així podré saber com s’ha de fer per tenir-lo bé. 

- Jo guardaré el portfoli, perquè quan sigui gran si no em recordo de com eren les classes de 

l’escola i els passadissos el miraré i ja em recordaré. 

- Jo penso que hem de guardar una carpeta a la classe perquè si un dia ve un nen nou i no 

sap on són les classes i totes les coses, llavors li donem la carpeta i mira tot, i així 

l’ajudarem. 

 

 

 

 

 


