
Sempre fem servir mapes/plànols per anar als llocs? 

 

Objectius            

- Identificar i comparar les diferents maneres de representar la Terra per 

descriure les característiques de l’entorn.  

- Elaborar mapes mentals de les rutes quotidianes. 

- Representar l’aula a escala. 

- Analitzar les relacions dels mapes segons el tipus d’escala.  

- Distingir els canvis i continuïtats del mapa del territori. 

- Treballar en equip per resoldre un enigma de representació espacial.  

 

Descripció de la proposta          

Aquesta unitat didàctica s’emmarca dins del practium V del grau d’Educació Primària 

realitzat a l’escola Santiago Rusiñol de Barcelona.  

El tema de treball va ser pensat per la mestra de l’aula, l’alumna de pràctiques i la 

tutora de la universitat conjuntament, ja que es pretenia que els alumnes treballessin 

el coneixement geogràfic.  

 

Aspectes didàctics i metodològics          

Els alumnes formen part activa de l’ensenyament – aprenentatge mitjançant les 

converses de gran i petit grup, manipulació de material, diàlegs amb la mestra, 

interacció amb les noves tecnologies...  

 

Recursos emprats            

Mapes a diferents escales del barri, mapes de diferents èpoques del barri, Google 

Earth, plànol de l’escola Santiago Rusiñol.   

 

Alumnat a qui s’adreça especialment        

Cicle inicia d’educació primària, 2n.  

 

 



Continguts que es treballen           

 Identitat/Alteritat: Identificació de les diferents maneres de representar la 

Terra per tal de determinar-ne els elements característics i fer que els alumnes 

dialoguin.  

 Diferenciació: Comparació de les diferents maneres de representar la Terra, a 

partir de les semblances i diferències, per tal de determinar-ne els elements 

característics. 

 Interelació i conflicte: Representació de l’espai més proper de l’alumne, com 

ara l’aula, per veure la disposició dels objectes.   

 Creences i valors: Elaboració de croquis sobre itineraris de l’enton més proper 

per tal de fer explícits els mapes mentals.  

 Organització social/poder: Observació de la realitat en la que vivim mitjançant 

la lectura de mapes polítics per a comprendre l’organització dels territoris. 

 Canvi/continuitat: Comprensió dels diferetns canvis i continuitats del mapes del 

barri al llarg del temps per entendre els que tenim avui dia. 

 Racionalitat/irracionalitat: Valoració de la universalitat del llenguatge  

cartogràfic per interpretar les característiques d’un territori. 

 

  

Temporització            

S’estima una durada de 6 sessions. 

 

Documents adjunts            

Guia del mestre.pdf 

Guia alumnat.pdf 
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