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M’oriento a classe? 

 

Objectius  
- Descriure, anomenar i interpretar posicions relatives a l’espai, en 

referència a un mateix i a altres punts. 
- Utilitzar punts de referència per moure’s en l’entorn proper. 
- representar i elaborar itineraris senzills en un plànol. 
- Utilitzar correctament el vocabulari bàsic per orientar-se a través 

d’itineraris en un plànol: a prop, lluny, sobre, sota, darrere, davant, 
entre, dreta, esquerra, girar, parar, avançar, retrocedir... 

- Visualitzar i descriure el camí seguit en un itinerari senzill abans o 
després de realitzar-lo. 

- Crear imatges mentals de camins i itineraris utilitzant la memòria i la 
visualització espacial. 

 
Descripció de l’activitat  
 
A partir d’un plànol de la classe, treballarem el concepte de plànol, la 
situació de diferents elements que hi hagi representats i la llegenda del 
plànol. Un cop feta la descoberta del plànol, i a partir dels punts de 
referència donats, els nens i nenes han de fer activitats com representar un 
itinerari mentre una altra persona l’està recorrent; seguir un itinerari que hi 
hagi marcat al plànol; recordar un itinerari seguit i marcar-lo després al 
plànol; descriure verbalment un itinerari del plànol; recórrer amb els ulls 
tapats un itinerari marcat al plànol, seguint les indicacions verbals 
d’un company o companya. 
 

 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

- Al ser una activitat en la que cal treballar a partir d’un plànol real de la 

classe és important que els documents de treball els aneu elaborant 

vosaltres mateixos/es i en molts casos aprofiteu les feines fetes pels 

nens i nenes. 

- Cal incidir en la importància del llenguatge com a estructurador del 

pensament i no només com a mitjà d’expressió de l’activitat que estan 

fent. Per això hem de tenir cura de dedicar prou temps i esforç perquè 

els infants verbalitzin allò que fan, i utilitzin un llenguatge precís i 

acurat.  
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- Treballeu a partir de preguntes i deixeu que les afirmacions les facin 

els nens i nenes, sobretot en la fase inicial de descoberta del plànol.  

Això us permetrà saber el diferents nivells de comprensió dels alumnes 

en cada moment i la manera com per poder intervenir-hi. 

- Aquestes activitats es poden treballar al llarg del curs com a mini 

sessions de 10-15 minuts.  Assegureu-vos primer que la descoberta del 

plànol s’hagi assolit. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  
 

- Tot i que és una activitat que, amb les adaptacions pertinents, podem 
començar a treballar a Educació Infantil, està pensada per fer a Cicle 
Inicial i Mitjà. 

 
Recursos emprats i documents adjunts  
 
- Guió de l’activitat pas a pas. 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  
 
Continguts del bloc d’espai i forma. 
Competència matemàtica. 
Resolució de problemes, la comunicació i la representació. 
Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
Competència aprendre a aprendre. 
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