
ARC- CercaMat                                                                                    

          

  1/2 

LOCALITZEM PUNTS EN EL PLA 
 

 
 
Objectius (*) 

  

L’objectiu d’aquesta activitat és la representació de punts en el pla, la identificació dels 

elements de la representació cartesiana: eixos de coordenades, origen, ordenada, 

abscissa, punts, coordenades... Es pretén que l’alumne/a sigui capaç de situar un punt 

en el pla donades les seves coordenades i calcular les de qualsevol punt representat. 

l’alumne vegi la utilitat de l’elecció d’un sistema de referència per a la localització de 

qualsevol lloc del Planeta i per orientar-se en un plànol. 

 

Descripció de l’activitat (*) 

  

Aquesta activitat introdueix el model de representació cartesiana d’una forma activa. 

Amb les activitats que es proposen es pretén que es pugui adquirir els conceptes 

relatius a les coordenades cartesianes i els elements que intervenen. Se suposa que 

els/les alumnes ja representen punts en la recta numèrica. Per introduir les activitats 

es pot simular el “joc dels vaixells” o qualsevol altra situació quotidiana on es trobi una 

distribució de files i columnes. 

A l’apartat d’aplicació, en primer lloc es repassen els conceptes relatius a les 

coordenades geogràfiques. Es proposa a l’alumne/a la localització de les coordenades 

de la seva població utilitzant un Atles i també el Google Earth, de manera que pugui 

comparar els dos valors. En segon lloc, partint del plànol de la seva població, comarca, 

província... l’alumne/a situa i localitza determinats llocs (el seu carrer, l’institut...) 

A l’última activitat l’alumne/a ha de situar carrers en un plànol d’una part de Barcelona. 

Es poden utilitzar les eines del GeoGebra per crear una quadricula que li faciliti la 

localització dels llocs. 

 

Recursos emprats (*) 

 

Fulls web amb escenes elaborades amb el nippe Descartes i document de treball per a 

l’alumne/a.  

GeoGebra i enllaços als  vídeos: 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/onsoc/imatges/parmer.swf 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/onsoc/imatges/ladlon.swf 

 

Aspectes didàctics i metodològics (*) 

 

Partint de la representació dels punts sobre la recta real, es defineixen els eixos de 

coordenades i la representació de punts en el pla. Es guia l’alumne/a de manera que 

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/onsoc/imatges/parmer.swf
http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/onsoc/imatges/ladlon.swf
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pugui resoldre els exercicis individualment  i de manera autònoma amb activitats 

d’autoavaluació. Es proposen activitats d’ampliació que permeten analitzar diverses 

característiques: simetries, coordenades iguals...  

En les activitats d’aquesta unitat es suggereixen diversos materials i recursos: Atles, 

Google Earth, GeoGebra, plànols... Són activitats que, tot i que inicialment estan 

pautades, es poden ampliar des de diferents vessants. L’objectiu és que serveixin com 

a presentació i orientació de tota una sèrie d’activitats d’ampliació. Quan es treballen 

els mapes es suggereix a l’alumne que busqui informació sobre les diferents 

projeccions cartogràfiques. aquesta part es pot treballar conjuntament amb el 

departament d’Educació Visual i Plàstica, o també amb els departaments de Ciències 

Socials, Tecnologia i/o Educació Física. En acabar l’alumnat ha d’elaborar un dossier 

amb tota la informació recollida.  

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  

El bloc de continguts que es treballa és el de canvi i relacions. Es treballen totes les 

competències però de manera molt especial la competència lingüística, la competència 

d’aprendre a aprendre, el tractament de la informació i competència digital, el 

coneixement i la interacció amb el món físic i la competència matemàtica. Es treballen 

processos com l’experimentació, el raonament i la prova, l’anàlisi i la interpretació, la 

comunicació del pensament matemàtic...  

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 

Aquesta activitat s’adreça especialment a l’alumnat de 1r d’ESO, tot i que es pot 

utilitzar com a treball interdisciplinari en altres cursos. 

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn...  

 

Connexions amb Ciències de la Naturalesa, Ciències Socials, Tecnologia, Educació 

Visual i Plàstica i Educació física. 

 

Documents adjunts (*) 

 

- Material de treball per a l’alumnat: 

1) Document de treball per a l’alumnat:  

MA_coordenades_cartesianes 

2) Documents html:  

MA_coordenades_cartesianes_1 

MA_coordenades_cartesianes_2 

MA_coord_geograf_1 

MA_coord_geograf_2  

 

Adreça web: 

http://www.xtec.cat/~mgelis/1_juliol_2010/relacions_canvi_juny/unitat6_localitzacio/MA
_coordenades_cartesianes_1.html 
 

http://www.xtec.cat/~mgelis/1_juliol_2010/relacions_canvi_juny/unitat6_localitzacio/MA_coordenades_cartesianes_1.html
http://www.xtec.cat/~mgelis/1_juliol_2010/relacions_canvi_juny/unitat6_localitzacio/MA_coordenades_cartesianes_1.html

