
 
DE LA REALITAT AL PLÀNOL 

 
A partir de la realitat, es proposa als nens i nenes fer un 
plànol d’un espai de l’escola amb fotografies. Un espai molt 
adequat és el pati. 
En una primera sessió entre tots fem un llistat de les coses 
més representatives del pati.  
Aquesta activitat la podem fer entre tots o bé fer un treball 
per grups on un secretari anota totes les coses que podem 
trobar al pati. 
Posteriorment fem la posada en comú i anem escrivint a la 
llista tot el que es diu i oralment anem explicant característiques i la situació 
dels objectes que anomenem (per exemple: el sorral és davant de la finestra de 
la classe de P3 i per anar-hi hem de caminar recte i després hem de girar a 
l’esquerra i tornar a caminar recte). 

 
En una altra sessió fem camins per anar d’un objecte 
a l’altre. La dinàmica de treball es basa en fer-los 
verbalitzar per on s’ha de passar, com és el camí , 
quan han de girar... Després sortim a fer els 
recorreguts caminant i tornem a recordar com és 
(recte, gira, 
passa sota 
l’arbre...)  

 
Posteriorment,  per grups anem a 
fotografiar els objectes i les parts del pati 
que surten a la llista.  
 
 
Un altre dia portem les fotos impreses i sobre un paper amb la forma del pati 
situem cada foto al lloc que li correspon i construïm entre tots un plànol 
fotogràfic del nostre pati. Sobre el paper és convenient marcar, pactant-ho amb 
els nens i les nenes, alguns punts de referència (la sortida de la nostra classe, 
la porta gran...). 

 
 
A poc a poc anem 
situant totes les 
fotos. Quan 
sorgeixen dubtes 
anem a 
comprovar la 
situació al pati. 
 

 
 
 
 



En sessions posteriors  fem  diversos recorreguts 
sobre el plànol amb un nino, verbalitzant per on anem 
passant.  De vegades el nen o nena que fa el 
recorregut va indicant què fa, altres ho fa en silenci i 
els altres ho verbalitzen mentre ho fa, en ocasions algú 
diu el destí i el nino hi ha d’arribar... 
 
 

 
 
 
Completem el treball dibuixant el propi plànol, 
de forma individual o per parelles i pintant-lo i 
completant-lo al nostre gust. 
 
 
 
 
 
 
Per fer-ho per parelles donem un full a cada parella de la forma del pati i per 
torns i en color negre cadascú dibuixa un objecte del pati on creu que està 
situat. Quan l’acabem, en fem fotocòpies per a cada membre de la parella i el 
poden pintar i decorar com vulguin. 

 

 
 
 
Finalment, realitzem un joc que els agrada molt: una gimcana on han de seguir 
unes pistes sobre els plànols, les han d’interpretar i trobar les solucions. 
 
 
 


