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Títol:  I… com hi anirem a la ludoteca? 
 
Breu descripció 
 

“Aviat anirem a la ludoteca del poble!” Tots els infants ho reben amb emoció, 
tret d’en Gerard, alumne nou al centre, que a més no viu a Vilanova del Camí. 
Preocupat, ens fa la següent pregunta: i… com hi anirem a la ludoteca?. 
 
Aquesta pregunta genera converses sobre l’entorn proper dels nens i de les 
nenes, els punts de referència que tenen d’aquest i comencem a desenvolupar 
estratègies per explicar com s’arriba a la ludoteca.  
 
Objectius 
 

L’objectiu principal és poder explicar a Gerard com s’arriba a la ludoteca, per 
la qual cosa haurem de: 
 

 Utilitzar punts de referència per situar-nos l’entorn proper tot creant 
imatges mentals de camins i itineraris utilitzant la memòria i la 
visualització espacial.  

 Representar i elaborar itineraris en un plànol. 

 Descriure, anomenar i interpretar posicions relatives a l’espai, en  
referència a un mateix i a altres punts. 

 Visualitzar i descriure el camí seguit en un itinerari abans i després de 

realitzar-lo. 
 
 

Capacitats i continguts que es treballen de forma destacada 
 

Capacitats: 

 Aprendre a ser i actuar de forma cada vegada més autònoma. 

o Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant 
una imatge positiva d’ell mateix i dels altres. 

 Aprendre a pensar i a comunicar 
o Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos 

i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges. 

 Aprendre a descobrir i tenir iniciativa 

o Observar i explorar l'entorn immediat i físic, amb una actitud de 
curiositat i respecte. 

 
Continguts: 

 Descoberta d'un mateix i dels altres 
o El treball individual i en petit grups fomenta l’autonomia dels 

infants. 
o Respecte pels membres del grup de treball i la feina dels altres 

grups. 

o La presa de decisions, tant en petit com en gran grup, i 
desenvolupament del sentit crític. 

 Descoberta de l'entorn 
o Localització de llocs coneguts en l’entorn i en els plànols. 
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 Comunicació i llenguatge 

o Cal pensar i raonar matemàticament, però alhora saber comunicar 
oralment i a través de la representació les nostres idees 
matemàtiques. 
 

 
Temporització  
 

El treball es desenvolupa principalment en sessions d’una hora els dimarts a la 
tarda, aproximadament durant dos mesos. Per qüestions d’organització i 
practicitat es decideix fer així, ja que de manera paral·lela hi ha d’altres 
fronts de treball oberts que també són d’interès per l’evolució del grup i dels 
infants. Això però, no vol dir que al llarg de tot el procés, i segons les 
aportacions dels nens i nenes, se’n parli en d’altres moments, podent-se 
ampliar les activitats i la temporització inicial en funció de cap on vagin 
sorgint algunes de les seves intervencions. Al mig de tot el procés hi ha la 
sortida puntual a la ludoteca, que ens servirà per fer les nostres 
comprovacions i de ben segur avançar i treure conclusions pràctiques d’aquest 
treball de descoberta. 

 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 

Respondre la demanda dels nens i nenes tot aprofitant una pregunta d’un dels 
infants de l’aula i aprofitar-la per fer una investigació en lloc que la mestra hi 

doni resposta, ha permès la creació d’un context que ens ha fet situar, crear i 
representar, tot generant converses i noves preguntes que ens faran 
localitzar, dissenyar, mesurar i comunicar fent emergir fets i idees pròpies 
dels nens i de les nenes. 
 
Les nostres intencions com a mestres han estat en tot moment valorar la 
importància de les persones,  la importància de les idees, i  la importància de 
la comunitat d’aprenentatge. Això ens fa valorar també el temps i per tant 
deixar tot aquest temps necessari, perquè ens comuniquem i es generin espais 
de diàleg. 
 
El paper dels mestres ha estat sempre el d’estar atents a les accions i idees 
de les nenes i dels nens, sobretot  intentant estimular la reflexió sobre 
aquestes accions i idees, i promovent la formulació d’hipòtesis i la seva 
posterior comprovació. 
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