
Aquest curs hem celebrat l’any Cerdà a l’escola, una de les activitats que s’han realitzat per aquest 
motiu, ha estat  fer un mural a l’entrada de l’escola on tots els alumnes del centre han participat 
dibuixant el plànol de l’Eixample.  
 
Els tutors  de pàrvuls de cinc anys ens varem plantejar com mostraríem i faríem entendre als 
nostres  alumnes què és un plànol. 
 
Per començar ens varem connectar a Google Earth per veure el planeta Terra, no era la primera 
vegada que els nostres alumnes el veien, ja ho hem fet en altres ocasions per veure les ciutats on 
han nascuts alguns nens i nenes de la classe, o a les que han anat de viatge. 
Com sempre els hi diem que ens pugem a un avió per viatjar, encara que aquesta vegada  ens 
quedàvem a Barcelona. 
 
Les nenes i els nens que han pujat a un avió de veritat expliquen als altres què es veu des de dalt: 
el mar, les muntanyes, els carrers... i també diuen casa seva. 
Amb el Google Earth apropem la imatge a Barcelona i els nens i les nenes van identificant el que 
han dit els seus companys i companyes. 
 
Ens centrem amb una imatge de l’Eixample on veuen el sistema de carrers en quadrícula dissenyat 
per Cerdà, es fixen en les formes que veuen i  fan comentaris com: “es veuen quadrats  amb les 
puntes retallades”. 
A continuació apropem la imatge fins a la nostra escola on es pot veure perfectament el pati, 
reconeixent immediatament el tobogan on juguen. 
De seguida comencen les incògnites  i les preguntes: 

- On és la porta de l’escola? 
- Per què no es veu la nostra classe. 
- I les nostres plantes de la terrassa? No es veuen. 

Els nens i les nenes no estan avesats a veure imatges zenitals i per tant decidim fer una activitat 
per a treballar-ho. 
 
L’activitat consisteix en buscar objectes de la classe, mirar-los des de dalt, fer una observació per 
tal de poder-los  dibuixar i en últim lloc fer una posada en comú per a compartir el què han après. 
La durada de l’activitat serà de tres sessions de tres quarts d’hora i l’activitat la podem realitzar 
amb tot el grup classe. 
 
A la primera sessió cada alumne escull un objecte  i el deixa al terra o per sobre de les taules 
posant-lo ben separat dels altres. 
Quan ho han fet van a la rotllana i els hi diem que es pujaran a un avió per veure des de dalt els 
objectes que han escollit, carregats amb uns prismàtics especials i la càmera de fotos, com uns 
verdaders turistes. 
Els prismàtics no són més que rotlles de paper higiènic, els utilitzem per centrar la visió només en 
l’objecte que volem mirar.  
Els nens i les nenes passen per sobre dels objectes si estan al terra, o enfilant-se sobre una cadira 
si són sobre la taula, fent una observació amb els “prismàtics” obtenint d’aquesta manera una 
imatge zenital. Al mateix temps van fent fotografies del que van veient. 
Si voleu veure fotografies de com ho fan els nens i nenes cliqueu aquí o busqueu a: 
http://picasaweb.google.es/p5diputacio09/20091117_objectes?authkey=Gv1sRgCN
zmkY2M0MnFfQ&feat=directlink#slideshow/5416563059552398594 
 
En la següent sessió cada alumne té un full per a que pugui dibuixar l’objecte que han triat de dues 
maneres: tal i com el veiem sempre i vist des de dalt.  
Ens adonem que hi ha alumnes que els hi costa molt dibuixar l’objecte vist des de dalt, continuen 
dibuixant-lo frontalment com un estereotip. 
Si voleu veure el full el trobareu a: MA_observem_dibuixem 
 
La última sessió la dediquem a la verbalització del què han après. Partint dels dibuixos i les 
fotografies fetes dels objectes els nens i les nenes el defineixen, primer ho fan dient-ne 
característiques o qualitats de l’objecte i després de com l’han vist des de dalt. 
Per exemple, quan parlen d’una barra de cola per dir les característiques generals diuen que és un 
cilindre, és de  colors blau, vermell i blanc,  serveix per encolar.... i per dir com el veuen des de 
dalt, diuen que veuen un cercle vermell. 
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Als nens i nenes els va agrada molt fer les definicions dels objectes, volien jugar a endevinar-los  i 
varem fer un joc d’endevinalles. Si voleu veure com ho van fer mireu l’annex 1. 
 
 
Ara ja estan preparats per tornar amb al plànol de l’Eixample, ara ja donen resposta a les 
incògnites i preguntes que tenien quan varem veure l’escola des de dalt amb el Google Earth. 
 
Mostrem el plànol de l’Eixample, per aquesta ocasió hem emprat el plànol del radi d’acció de la 
matrícula que ja teníem a l’escola. 
 
Hem senyalat on es troba l’escola i a mesura que les nenes i els nens s’aprenien la seva adreça 
també les hem anant senyalant. 
D’aquesta manera veuen qui viu més a prop o més lluny de l’escola, qui viu a prop de casa seva, 
etc. 
També ens ha servit per veure el trajecte que varem fer en una sortida quan varem anar a la 
biblioteca Joan Miró. 
 

 
 
I per suposat per entendre el mural que han realitzat entre tots el nens i nenes de l’escola. 
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Ah, les nenes i els nens de p-5 varen participar dibuixant persones caminant pel carrer!  


