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 CONSTRUCCIÓ D’UNA TAULA D’ORIENTACIÓ 
  

Fitxa bàsica 
ETAPA/ES, CURS/OS 
 ESO 2n.  També a qualsevol dels altres cursos de l’ESO 
BLOCS 
 Espai i forma, Mesura, Connexions amb altres matèries  
PARAULES CLAU 
 Sistemes de referència, coordenades polars, angles, orientació, estimació d’angles, errors de 

mesura. 
DESCRIPCIÓ BREU 
 Amb la finalitat de dissenyar una taula d’orientació a partir de la mesura directa d’angles de demora 

des d’un punt d’observació, es desenvolupa una unitat didàctica d’entre 6 i 8 sessions, on s’hi 
veuen implicats, sobretot, processos de representació i estimació. Les representacions a escala hi 
tenen un paper destacable, tant per trobar a partir de mapes o aplicacions informàtiques les 
direccions de punts no observables directament, com per indicar les distàncies des de la taula 
d’orientació als punts observats. La unitat contribueix al coneixement de l’orientació local i dels 
punts geogràfics i urbans més remarcables de l’entorn. 
El context sorgeix de la curiositat i la necessitat de localitzar, descriure i representar la posició de 
punts en relació a l’observador.  
El context admet un enfocament interdisciplinari. 

DURADA 
 Entre 6 i 8 sessions d’una hora. 
IMATGE 
  

DOCUMENTS 
 Unitat didàctica programada (doc) 

Material de treball a l’aula (pdf)  
AUTORIA 
 Martí Casadevall Pou 

Aquesta proposta forma part d’un treball de recerca educativa desenvolupada durant el curs 2008-
2009 gràcies a una llicència  retribuïda concedida pel Departament d’Educació de la Generalitat de 
Catalunya.  

 

El context 
ACTIVITATS BÀSIQUES  (necessitats humanes primordials on es desenvolupen les matemàtiques)   
 Localitzar, dissenyar i mesurar 
ÀMBIT DEL CONTEXT 
 Astronomia, urbanisme i paisatge 
RELLEVÀNCIA CULTURAL 
 Científica, històrica 
PROXIMITAT (a l’entorn de l’alumne) 
 Situació de l’àmbit científic, d’entrada no propera a l’alumnat. 
REALISME (en connexió amb l’experiència de l’alumnat) 
 Experiència real a partir del treball de camp de mesura de demores 

 



 
Qüestions / problemes clau 
 Què vol dir orientar un punt o un lloc? 

Com es pot determinar de manera precisa una direcció? 
Quina és la direcció de referència convencional sobre la Terra? Com es determina? 
Quins són i quin nom tenen els punts més rellevants a l’entorn del meu poble o ciutat, visibles des 
d’un punt d’observació? 
Com puc indicar a una altra persona situada al punt d’observació cap on podrà veure aquests punts 
notables? 
Quants nombres es necessiten per a localitzar un punt sobre la terra? 

  

Les matemàtiques en el context 
VARIETAT I DENSITAT (de continguts, processos i competències) 
  No es treballen molts continguts però el context afavoreix l’adquisició de competències i la posada 

en joc de processos  
NECESSITAT 
 Matemàtiques indispensables per organitzar l’espai. 
ESPECIAL IDONEÏTAT DIDÀCTICA 
 Aprenentatge significatiu del concepte d’angle i la seva mesura. 
 

Connexions 
ALTRES MATÈRIES 
 Ciències socials, Educació visual i plàstica i Educació Física. 
COMPETÈNCIES BÀSIQUES 
 Les competències per conviure i habitar el món i la competència comunicativa artística. També la 

competència digital. 
ALTRES CONTEXTOS 
 El context de les ombres del sol 
 

La gestió didàctica 
METODOLOGIA 
 Treball individual a partir de les propostes i qüestions del material escrit, en el marc de petits grups 

cooperatius. 
Discussions i posades en comú en el petit grup i en el gran grup. 
Treball de camp de mesura de demores amb teodolits. 
Treball individual o en petit grup de mesura de demores i càlcul de distàncies a partir de mapes i 
amb ordinador. 
Treball individual, en el marc del petit grup, de síntesi de la sortida per orientar punts notables i de 
disseny de la taula d’orientació. 

RECURSOS ESPECIALS 
 Brúixoles 

Teodolits o goniòmetres per mesurar angles horitzontals 
Ordinadors per usar el Google Earth 

AVALUACIÓ 
 Seguiment continuat de l’aprenentatge i de la implicació en els processos matemàtics que es 

desenvolupen. 
Valoració de l’actitud responsable i participativa en les activitats de camp.  
Valoració del dossier  escrit individual de tota la unitat, del disseny de la taula d’orientació i de la 
memòria del procés seguit. 

GRAUS D’APROFUNDIMENT (gestió de la diversitat) 
 L’enfocament proposat dins del context permet acollir tot l’alumnat sense pressuposar especials 

coneixements inicials. 
Segons el curs en el qual es porti a terme i la capacitat de l’alumnat, es podrà tractar més a fons el 
concepte de sistema de referència i es podrà adaptar el nivell d’exigència en la qualitat del disseny 
de la taula.  

COMPLEXITAT 
 La complexitat de la gestió de la unitat es deriva de la necessitat de comptar amb un nombre 

suficient de teodolits per tal que tothom pugui participar activament. 
És convenient que el professorat prepari acuradament els treballs de camp fent un assaig de la de 
la mesura de les demores per tal de preveure les dificultats que pot tenir l’alumnat. 

 

Altres comentaris 
 El context té un gran valor perquè posa en joc el paper de la geometria com a organitzadora de 

l’espai i entronca amb les necessitats humanes de localitzar i dissenyar. 
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