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Títol:  Títol:  I… com hi anirem a la ludoteca? 
 

Descripció de l’activitat. 
 
Aviat anirem a la ludoteca!” Tots els infants ho reben amb emoció, tret d’en 
Gerard, alumne nou al centre, que a més no viu a Vilanova del Camí. 
Preocupat, ens fa la següent pregunta: Com s’hi arriba a la ludoteca?  
 
Arribats a aquest punt els mestres tenim presents un parell d’Idees: que la 
majoria d’infants del grup són del poble i per tant coneixen referents. I que la 
majoria dels nens i nenes han anat a la ludoteca del poble, com a mínim a P-3 
i a P-4 hi han anat amb l’escola, ja que és una activitat que fem cada any. 
 
Primeres respostes i aproximacions 
 
En situació de conversa els infants proven de respondre al Gerard. Ens 
adonem que ben aviat parlen de referents que per ells són coneguts i que els 
ajuden a situar-se i orientar-se:  el parc Vilarrubias, la botiga de mobles, la de 
les xuxes, el caixer, la rampa, la llar d’infants “Molinet”, l’església, la plaça 
del mercat, la plaça de la petanca… 

 
Els proposem, que de manera individual, imaginin i dibuixin el camí de 
l’Escola a la Ludoteca. 
Aquesta representació, després de la conversa, porta a interioritzar punts de 
referència, a utilitzar esquemes de coneixement propis, fruit d’experiències 
anteriors... i així cada un dels infants aportarà a la comunitat la seva 
representació. 
 

  
Hi ha mots camins però hem d’agafar el 
vermell 

L’Álvaro ens senyala un sol camí, amb un 
parell de referents 
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La Yasmin ens assenyala que la ludoteca està 
entre la nostra escola i l’escola Joan Maragall 

Aquí veiem el punt d’origen “Ascola P5” i la 
destinació “ludotepa” i diferents camins i 
referents. 

 
I cal que tothom pugui explicar les seves idees, així que escanegem les 
representacions i les projectem a la pissarra. És en aquest moment, quan 
cadascú és capaç de parlar sobre el què ha representat, quan ens adonem del 
què sabem i compartim aquestes idees inicials. 
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Les maquetes. 
 

Després d’una reflexió individual, que s’ha compartit amb tota la comunitat, 
proposem fer la maqueta del camí que creuen que haurem de fer, volem que 
abans d’utilitzar els plànols vagin trobant i interioritzant els referents de 
l’entorn proper que ens ajudaran a situar-nos i orientar-nos en l’espai. 
Aquestes maquetes les fem amb plastilina per donar la possibilitat de la 
representació en volum, cosa que no tots els grups de treball (de 3 infants) ho 
utilitzen. 

 
Converses espontànies 
 

Pensem que una de les principals fonts d’aprenentatge és la conversa, i 
aquesta es dóna en diferents moments de la vida a l’escola, però els mestres 
com a acompanyants d’aquest aprenentatge hem de crear situacions per 
provocar aquest intercanvi d’idees. Amb aquesta intenció muntem una 
exposició de les representacions sobre paper i de els maquetes al passadís 
davant dels penjadors. La nostra intenció és que en moments “més informals” 
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el infants comparteixin idees entre ells i també ho facin amb les famílies quan 

els vénen a buscar. Haurem de tenir present que si volem que les converses es 
generin hem de donar temps, deixar temps, això vol dir que no podem anar 
amb presses quan es treuen i es posen les bates, quan fan entrar al pare o la 
mare per explicar-lo el que han fet, .... i així mateix passa, els infants 
s’expliquen i defensen les seves produccions i parlant-ne, sense adonar-se, 
estan endreçant els seus esquemes cognitius, reconduint i generant 
aprenentatge. 
 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Els plànols de Vilanova 

 
Ens posem a treballar sobre els plànols de Vilanova que ens han anat portant 
els nens i les nenes de l’aula i comencem a estudiar-los, mirem quins 
referents trobem, si ens són coneguts o no, ens fixem que hi ha un números i 
que a la vora del plànol hi ha el que volen dir… També ens adonem que 
malgrat tenim formats diversos de plànols tots expliquen el mateix: 
l’organització del nostre municipi. Ens adonem de curiositats com que 
Vilanova del Camí té una forma triangular i que estratègicament han col.locat 
les tres escoles en cada vèrtex del triangle. 
Seguidament, i per parelles, ens posem a localitzar l’escola i la ludoteca, tot 
enganxant-hi un gomet, i assenyalem els camins possibles per anar d’un lloc a 
l’altre. Els infants se n’adonen que en aquest procés cal respectar la 
distribució dels carrers, no podem passar pel mig d’illetes de cases i altres, i 
així anem traçant una sèrie de grafismes de possibles camins. 
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Aquests camins després ens caldrà explicar-los per intentar trobar el que ens 
vagi millor per anar al nostre destí. Els mestres decidim posar tots els camins 
possibles en una presentació de Power Point i portar-ho a l’aula. Primer les 
parelles miren tots el camins i en parlen. Després els passem la projecció i 
tots anem comentant a partir de les conclussions d’abans. La conversa gira en 
torn del millor camí per anar a la ludoteca. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Veiem que totes les parelles han fet camins que van de l’escola a la ludoteca, 
per tant tots els camins són bons per anar-hi, però: “Els millors són els més 
curts!” o “Si anem pel llarg quan arribem la ludoteca serà tancada!” diuen 
mentre intentem mirar com anar a la ludoteca. També hi ha discussions sobre 
quin és en realitat el més curt. El vermell, el grana, el groc? , Haurem de 
mirar-ho el dia que hi anem.  
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I aquí surt un coneixement cultural, mesurar les distàncies pel temps que es 
tarda i no en metres, quilòmetres,... i  a qui no li han contestat mai quan ha 
preguntat: Quant hi ha per anar a .... ? –mitja hora. 

 


