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1. Justificació de la unitat o projecte 
Unitat didàctica basada en el context de la identificació i organització de punts 
geogràfics i urbanístics rellevants al voltant d’un lloc de referència. Els principals 
continguts matemàtics corresponen als blocs curriculars d’espai i forma, i mesura. S’hi 
veuen implicats, sobretot, processos de representació i estimació. 

El context sorgeix de la curiositat per localitzar, descriure i representar la posició, 
relativa a l’observador, dels elements més  notables observats des d’un punt que gaudeixi 
d’una bona vista de l’entorn.  També de la necessitat d’indicar direccions a l’espai que 
permetin orientar-se  per tal de dirigir-se  a un punt determinat des d’una posició de 
partida. És un context que connecta amb la necessitat i l’interès, que ha tingut des de 
sempre la humanitat, de conèixer el seu entorn, de localitzar i representar la seva posició 
sobre la Terra i d’orientar-se en els seus desplaçaments. 

La unitat té per finalitat el disseny d’una taula d’orientació centrada en un punt amb bona 
visibilitat. El disseny es du a terme a partir de la mesura directa d’angles de demora des 
del punt d’observació. Els angles esdevenen l’instrument matemàtic que permet 
descriure la direcció on es troben els diferents punts observables un cop establerta una 
direcció de referència. Les representacions a escala també 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.  

La sortida de l’aula per fer l’observació directa dels punts notables i la mesura de les 
demores ha de contribuir a aproximar el context a l’alumnat. 

A partir de l’exemple de l’experiència de la professora  Marta Berini , l’IES Arquitecte 
Manuel Raspall de Cardedeu ha portat a terme l’activitat de la construcció d’una taula 
d’orientació durant  els darrers cursos.  El material de l’alumne que s’adjunta és 
totalment nou i s’experimentarà el proper curs.  

2. Durada i distribució temporal al llarg de l’etapa 
La durada aproximada de la unitat, tal com es descriu en el desenvolupament de les 
activitats és d’entre 6  i 8 hores, incloses les activitats fora de l’aula, però no el temps per 
anar i tornar del punt d’observació. 

La unitat s’ha pensat per a 2n d’ESO, però també es pot dur a terme en altres cursos. 
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3. Competències bàsiques, àrea principal i altres àrees o àmbits 
que es treballen  

Aquesta unitat, concebuda per a ser desenvolupada dins de la matèria de matemàtiques, 
té un estret lligam amb la geografia local i en conseqüència admet un tractament 
interdisciplinari molt evident amb les Ciències Socials. El disseny de la taula pot 
treballar-se amb l’Educació visual i plàstica. També està relacionada amb Educació 
física perquè l’activitat al medi natural  pot comportar la necessitat d’orientar-se. 
Finalment, si es volgués arribar a construir realment la taula d’orientació, cosa que no 
contempla la unitat, podria portar a una col·laboració amb Tecnologia. 

A més a més de desenvolupar la competència matemàtica en un context real i pràctic, la 
unitat està pensada de cara fer uns ciutadans i ciutadanes més competents  per conviure i 
habitar el món,  perquè desenvolupa la capacitat de prendre decisions en relació al seu 
entorn, decisions que exigeixin conèixer i orientar  els punts notables de la geografia del 
poble o ciutat i els seus voltants. 

A més a més contribueix clarament a la competència comunicativa en la seva vessant 
artística a l’hora de dissenyar la taula, a la digital en l’ús d’aplicacions informàtiques de 
representació de la terra i també afavoreix l’autonomia i iniciativa personal.   

Pel que fa a la competència matemàtica, la unitat contribueix a: 

• Pensar matemàticament, perquè es veu com el model de coordenades polars 
matematitza l’espai i l’organitza . Els angles esdevenen un instrument del 
pensament matemàtic que ens permet orientar-nos.  

• Raonar  matemàticament, perquè s’argumenta la necessitat dels elements de 
referència per orientar-nos i la relativitat dels angles de demora segons aquesta 
referència. 

• Plantejar-se i resoldre problemes, perquè tot l’enfocament de la unitat parteix 
del plantejament i la cerca de respostes generals i concretes al problema de 
l’orientació.  

• Obtenir, interpretar i generar informació amb contingut matemàtic. Per preparar  
la taula d’orientació cal recollir informació i dades. La mateixa taula 
d’orientació és una forma de representar informació amb contingut matemàtic. 

• Utilitzar les tècniques matemàtiques bàsiques i els instruments de mesura, de 
dibuix i TIC per calcular demores i dissenyar la taula.  

• Comunicar als altres els descobriments realitzats al llarg del treball i les 
conclusions que se’n deriven a través de les discussions a l’aula i la presentació 
del treball final 

A més de la competència matemàtica, la unitat potencia altres competències bàsiques, la 
més evident la de conviure i habitar el món perquè contribueix a conèixer el seu entorn 
i a  construir un sentiment de pertinença. 

En el currículum de les Ciències Socials, la primera competència en relació a conviure i 
habitar el món, diu: 
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• “Percebre, comprendre, representar i interpretar l'espai real i virtual, per situar-
s'hi, orientar-s'hi i desplaçar-s'hi utilitzant croquis, plànols, mapes i d'altres 
representacions cartogràfiques”. És evident que la unitat ho potencia. 

Al mateix currículum de les Ciències Socials hi trobem: 

•  “L'essència del coneixement geogràfic en l'ensenyament obligatori radica en 
convertir en intel·ligibles els territoris propers i els més allunyats. L'alumnat ha 
d'ubicar-se en relació amb les decisions espacials i socials i obtenir 
coneixements, habilitats i actituds per a actuar de manera responsable, 
individualment i col·lectiva, en el territori”. I continua: “L'educació geogràfica 
ha de fer que les persones s'apropiïn dels espais i medis on desenvolupen la seva 
vida quotidiana”. L’observació dels punts notables de l’entorn i la seva 
orientació contribueix de ple a aquesta essència del coneixement geogràfic. 

Pel que fa a la competència comunicativa artística al currículum d’Educació visual i 
plàstica hi podem llegir en relació a aquesta competència: 

• “L'aprenentatge conscient i amb finalitats prefixades de la producció, disseny i 
creació d'imatges, objectes o fets a través de codis visuals, artístics i tècnics...” . 
Es potencia en el disseny de la taula d’orientació, on han de posar-se en joc 
diferents codis de representació i comunicació. 

Finalment destaquem que en aquesta unitat també hi ha una contribució notable a altres 
competències bàsiques, contribució derivada d’aspectes específics de la unitat i de 
possibles enfocaments metodològics o de la gestió de l’aula : 

• L’ús d’una aplicació informàtica de representació geogràfica com el Google 
Earth contribueix al desenvolupament de la competència digital. 

• Contribució a la competència d’autonomia i iniciativa personal, en el disseny 
de la taula d’orientació i la realització del treball resum del procés.  

• Contribució a la competència social si el treball s’organitza en grups 
cooperatius. 

• Contribució a la competència comunicativa lingüística en la verbalització oral 
i escrita de les respostes a les qüestions plantejades, i en la redacció del treball 
final.  

4. Objectius d’aprenentatge 
 Els objectius d’aprenentatge d’aquesta unitat didàctica estan lligats per una banda a 
processos de mesura i estimació d’angles, però també a coneixements sobre el paper dels 
angles en l’organització de l’espai i a l’establiment d’un sistema de referència. El 
disseny de la taula d’orientació és la culminació d’un procés de representació.  

Els objectius d’aprenentatge de la unitat són: 

• Reconèixer la necessitat d’una direcció de referència per a poder orientar altres 
punts. 
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• Reconèixer la necessitat dels angles per organitzar l’espai a partir d’un punt 
d’observació i la direcció de referència. 

• Saber que la direcció convencional de referència és la direcció Sud - Nord. 

• Determinar la direcció Nord amb la brúixola o amb l’ombra al migdia solar. 

• Saber els valors dels angles que determinen els quatre quadrants: 90º, 180º, 270º 
i 360º. 

• Col·locar correctament el transportador d’angles per a mesurar angles dels 
quatre quadrants i fer-ne la lectura controlant els errors. 

• Usar el transportador per a dibuixar una direcció a partir de la demora  

• Mesurar demores amb el teodolit, sobre el mapa amb el transportador o usant 
una aplicació informàtica de representació terrestre. 

• Estimar demores, almenys per ubicar-les en el quadrant correcte. 

• Calcular distàncies reals a partir de mapes fent ús de l’escala numèrica o gràfica. 

• Identificar  punts notables de la  geografia o de l’entorn urbà, visibles des d’un 
punt d’observació i saber-ne el nom. 

• Representar la direcció on es troben els punts notables observats, a partir de les 
seves demores, en una taula d’orientació.  

5. Continguts 
Els continguts de la unitat es detallen tal com apareixen al currículum prescriptiu de les 
àrees de coneixement  de l’ESO. No tots tindran el mateix grau de tractament en la unitat 
didàctica.  

La unitat està pensada per a 2n d’ESO, però es podria desenvolupar a qualsevol dels 
cursos de l’etapa. Com més avançada sigui la maduresa de l’alumnat més èmfasi podrem 
posar als processos de pensament i raonament matemàtic lligats a les característiques 
dels sistemes de referència i a la necessitat de dues coordenades, cartesianes o polars, per 
representar un punt al pla. Si es fes a 4t d’ESO es podria connectar amb la trigonometria. 

Hem optat per llistar els principals continguts implicats dels diferents cursos de l’ESO 
per posar de relleu les possibilitats de la unitat en relació al currículum dels diferents 
nivells. 

MATEMÀTIQUES 
Espai i forma  
Localitzar i descriure relacions espacials mitjançant coordenades geomètriques i 
altres sistemes de representació  

• Representació de figures geomètriques en un sistema de coordenades per ajudar 
a la descripció de relacions espacials (2n). 
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• Ús de coordenades cartesianes o altres sistemes, com el de navegació, per 
analitzar situacions on apareguin relacions trigonomètriques (4t). 

Utilitzar la visualització, el raonament matemàtic i la modelització geomètrica per 
a resoldre problemes 

• Dibuix d’objectes geomètrics a partir de dades (longituds i angles), mitjançant 
instruments de dibuix (regle, escaire, compàs i transportador) (1r). 

• Utilització d’idees geomètriques per resoldre problemes en contextos d’altres 
disciplines com l’art, l’arquitectura i la navegació (4t). 

Mesura 
Aplicar tècniques, instruments i fórmules apropiats per a obtenir mesures i fer 
estimacions raonables 

• Utilització d’instruments per a mesurar angles i longituds a la realitat i aplicació 
a la resolució de problemes per obtenir mesures indirectes, fent estimacions 
prèvies de les mateixes (3r). 

• Anàlisi de la precisió, l’exactitud i l’error en situacions de mesura (4t). 

CIÈNCIES SOCIALS 
Continguts comuns 

• Coneixement de diferents projeccions cartogràfiques per representar la Terra. 
Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i 
suports (convencionals i digitals). Ús d'escales gràfiques i numèriques (1r).  

• Obtenció i processament d'informació a partir de l'observació directa i indirecta 
de paisatges propers i llunyans (1r). 

• Aplicació de tècniques d'orientació geogràfica convencionals i coneixement 
d'algunes eines digitals d'orientació i localització (1r) 

• Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges de diferents característiques i 
suports (convencionals i digitals) (2n). 

EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA 
Interpretar i crear 

• Experimentació i utilització de procediments de representació en funció de les 
intencions comunicatives, informatives, expressives, descriptives, reflexives i 
crítiques (1r). 

• Realització d'apunts, esbossos i esquemes en tot el procés de creació (des de la 
idea inicial fins a la concreció de resultats), facilitant l'autoreflexió, 
l'autoavaluació i l'avaluació (3r). 

• Utilització dels recursos TIC per a la recerca i creació d'imatges (3r). 

• Construcció de propostes multidisciplinàries en funció d'una idea o objectiu amb 
diversitat de materials, tècniques i procediments (3r). 
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EDUCACIÓ FÍSICA 
Activitats en el medi natural 

• Realització de recorreguts en el medi natural, utilitzant l'equipament, les eines i 
tècniques d'orientació adients (3r). 

6. Criteris d’avaluació 
L’avaluació de l’alumnat caldrà fer-la des del primer dia valorant la seva implicació i 
participació.  L’observació de les diferents activitats tant de producció individual a l’aula 
com de participació col·lectiva, ha de permetre valorar el procés seguit per cada alumne. 
El disseny de la taula d’orientació, que dóna sentit a tota la unitat i és on s’han de 
reflectir els aprenentatges, ha de ser l’element principal i culminant, però no únic, del 
procés d’avaluació.  

Els criteris a considerar són: 

• Participar activament de manera respectuosa en les discussions de tot el grup i 
del petit grup de treball, si així s’organitza el treball a l’aula,  a l’hora 
d’expressar el pensament matemàtic, els raonaments i les dificultats que han de 
permetre detectar i superar errors. 

• Mostrar disposició a col·laborar amb els companys i companyes, en especial del 
petit grup si s’escau, per tal que el treball tingui sentit per a tothom i comporti la 
comprensió de les activitats que es proposen. 

• Mostrar curiositat i interès per conèixer els punts notables que s’observen en 
l’activitat pràctica d’orientació.  

• Fer el treball tenint cura de la seva presentació neta, clara i ordenada. 

• Estimar demores a la realitat i sobre el mapa per tal de classificar l’angle en el 
quadrant corresponent.  

• Fer un ús acurat dels instruments de mesura d’angles, el transportador i el 
teodolit posant cura per controlar els errors a partir de les estimacions prèvies de 
les mesures d’angles esperades.  

• Accedir i usar amb seguretat un programa de representació terrestre, per llegir 
directament distàncies i angles d’orientació després d’haver localitzat la zona 
objecte d’observació. 

• Determinar en la realitat la direcció Nord amb la brúixola o aproximadament a 
partir de les ombres del sol cap el migdia. 

• Determinar la direcció Nord sobre el mapa i traçar, fent us correcte dels 
instruments de dibuix, el meridià local en el punt de referència per a l’orientació 
d’altres llocs. 

• Calcular distàncies reals a partir de l’escala del mapa. 
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• Fer i presentar el treball sobre la sortida per orientar els punts notables, mostrant 
claredat en l’exposició dels objectius i en la descripció dels processos seguits i 
les dificultats trobades.   

• Fer i presentar el disseny de la taula d’orientació  amb el traçat precís de les 
línies d’orientació dels diferents punts i indicació de la distància a què es troben. 

• Mostrar creativitat i bon gust en el disseny de la taula d’orientació.  

7. Metodologia 
La metodologia de treball està implícita en la proposta i té com a característica principal 
l’observació directa en la realitat dels problemes que genera l’orientació. Les activitats 
fora de l’aula són indispensables per tal que els conceptes i els processos lligats a la 
geometria dels angles com a organitzadora de l’orientació tinguin sentit real i pràctic per 
a tot l’alumnat. 

Promoure l’interès pel coneixement de l’entorn geogràfic i urbà i la seva orientació ha de 
ser el fil conductor per dur a terme la finalitat de la unitat.   

 

Organització  –  tipologia de les activitats. 

Es interessant, per aconseguir la implicació de l’alumnat, promoure una discussió al 
principi de la unitat  per parlar sobre les professions o activitats que requereixen 
l’orientació i per fer emergir les experiències personals i les idees prèvies sobre el tema. 
La verbalització de com podem orientar a una persona per anar a un lloc, pot ser un bon 
punt de partida per introduir la necessitat de la direcció de referència i dels angles com a 
magnitud mesurable per determinar una direcció. 

L’activitat estarà organitzada en el marc de petits grups cooperatius, heterogenis pel que 
fa a capacitats i interès, dins dels quals cada alumne farà el treball, en general individual, 
segons el guió del material escrit  d’aula i les indicacions del professorat. Cada alumne 
haurà de fer el seu propi disseny de taula d’orientació.  

La feina serà bàsicament de respondre de manera comprensiva les qüestions que es 
plantegin i portar a terme les tasques proposades tant a dins com a fora de l’aula, tot 
reflexionant sobre els processos implicats i deixant-ne constància escrita. El treball i la 
reflexió individuals són del tot necessaris per poder participar en les discussions 
col·lectives.  

Es farà alguna posada en comú per treure conclusions i organitzar el treball.  En les 
discussions amb tot el grup classe, el guiatge del professor ha d’afavorir la interacció 
entre l’alumnat i ha de procurar que emergeixin els dubtes i les dificultats per tal 
d’incidir en la seva superació. 

El nucli de la unitat són les activitats d’orientació fora de l’aula. Les activitats sobre els 
mapes i amb l’ordinador només tindran sentit, per a alguns alumnes, si prèviament s’ha 
fet el treball de camp. 
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Materials 

• Fulls de treball dels alumnes. 

• Brúixoles. 

• Teodolits (es poden adquirir a les botigues de material didàctic). També es 
podrien construir i usar goniòmetres horitzontals (es podria implicar la matèria 
de Tecnologia).  

• Mapes on es pugui localitzar el punt d’observació juntament amb els punts 
notables a orientar. 

• Ordinadors i programari (Google Earth) 

• Instruments de dibuix i mesura: transportador d’angles, regle graduat i escaire. 

 

Desenvolupament de les activitats d’ensenyament i d’aprenentatge i d’avaluació 

Entre parèntesi hi ha la indicació aproximada del temps i l’apartat corresponent del 
material de l’alumnat “Construcció d’una taula d’orientació” 

1. Es planteja el problema de l’orientació i s’introdueixen els elements de 
referència i la mesura de demores. Aquestes activitats d’aula poden intercalar-se  
amb l’activitat d’orientació sobre el terreny (apartat C) si, segons la maduresa i 
capacitat de l’alumnat, es creu convenient que visqui en la realitat el significat 
de la direcció de referència i les demores. (Entre 1 hora i ½ i 2 hores) (Apartats 
A i B) 

2. S’orienten amb el teodolit alguns punts des del pati del centre o des d’un lloc 
proper. Aquesta activitat es pot anticipar i fer-la abans o mentre s’està fent 
l’apartat anterior. Després es fa l’orientació sobre un mapa i/o amb el Google 
Erth. (2 o 3 hores) (Apartats C, D i E) 

3. Es fa la sortida al lloc d’observació escollit que ha de tenir una bona visibilitat 
de l’entorn. Es localitzaran els punts que formaran part de la taula d’orientació i 
se’n farà la mesura de la demora. (1 hora sense incloure el temps per anar i 
tornar) (Sortida de l’apartat F) 

4. Amb les dades obtingudes i després de les comprovacions i càlculs de 
distàncies sobre el mapa o amb l’ordinador, cada alumne fa el seu disseny de la 
taula d’orientació. ( 2  hores o més si es fa tot el treball a l’aula) (Apartat F) 

8. Reflexions sobre la pràctica 
L’interès de l’alumnat a partir del treball de camp: el coneixement de l’entorn 

L’orientació no és un tema que d’entrada interessi l’alumnat. El treball pràctic fora de 
l’aula esdevé determinant per aconseguir la seva implicació. En general l’alumnat es 
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mostra encuriosit per identificar elements propers del seu entorn i, per als més petits, pot 
ser clau la referència a la seva pròpia residència. 

L’aspecte educatiu del coneixement de l’entorn que comporta la unitat constitueix un 
valor gens menyspreable que cal considerar a l’hora de valorar el temps invertit. 

 

L’ús de mapes i l’ordinador 

L’orientació dels diferents punts es podria fer directament a partir dels mapes o encara 
de manera més ràpida i eficient a partir del Google Erth que ens dóna directament 
distàncies i demores. Però el treball de camp és fonamental perquè l’alumnat doni senti a 
l’activitat i es pugui fer una imatge real del procés . Ben segur que algun alumne o 
alumna podria ser capaç de fer la taula sense l’observació directa però per a la majoria de 
l’alumnat és necessària. 

Ara bé l’ús de mapes i l’ordinador constitueixen un complement magnífic al treball de 
camp perquè relaciona dues activitats humanes bàsiques com són l’orientació i la 
representació de la realitat. 

 

La preparació de l’activitat d’orientació de punts notables 

Abans de portar a terme l’activitat d’orientar punts notables de l’entorn, caldrà escollir el 
lloc d’observació. Hauria de ser un punt alt  i amb bona visibilitat.  

Convé que el professorat implicat faci prèviament un assaig del treball pràctic des del 
punt d’observació per tal de seleccionar i identificar els punts a orientar. D’aquesta 
manera coneixerà directament les dificultats amb què es pot trobar l’alumnat tant en la 
identificació dels punts com a l’hora d’usar els instruments.  

Si el professorat  preveu que no podrà identificar els elements característics que es poden 
veure des del punt d’observació o que no en sabrà el seu nom, pot ser convenient fer 
aquest assaig amb algú que conegui bé l’entorn geogràfic i urbà. Si s’optés per un 
enfocament interdisciplinari amb Ciències socials seria bo de fer aquesta preparació  de 
manera conjunta el professorat de les dues matèries. 

Per tal que tot l’alumnat pugui participar activament en la mesura de les demores cal 
comptar amb uns quants teodolits o goniòmetres horitzontals.  

  

El disseny de la taula d’orientació 

El disseny de la taula d’orientació comporta posar en joc competències matemàtiques i 
també la competència de representar amb creativitat i bon gust les direccions dels llocs 
orientats. Dibuixos, i fins i tot fotografies fetes el dia de l’observació o en algun altre 
moment, poden ser elements que permetin identificar els elements orientats.  

Es pot deixar una part del treball per acabar a casa, però és millor que el gruix de la feina 
es faci a l’aula per tal de garantir que l’alumnat menys autònom pugui rebre l’ajuda dels 
companys i del professor i també per poder fer l’avaluació del procés seguit per cada 
alumne. 

Martí Casadevall Pou Curs 2008-2009  
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