
 

 



GUIA DEL MESTRE 

 

Centre Santiago Rusiñol Trimestre 1 2 3 Curs acadèmic 2014- 2015 

    Grup 2n B Assignatura Coneixement del medi Hores aprox. 6 sessions 

Unitat didàctica – problema social rellevant Sempre fem servir mapes/plànols per anar als llocs? 

Competències  
bàsiques 

Concrecions Indicadors 
Objectius 
d’aprenentatge/didàctics 

Continguts 
(procediments+ conceptes+ valors)  

Criteris d’avaluació 

Competència 
social i 

ciutadana 

Millora la 
realitat on 

vivim  

- Descriu les 

característiques de 

l’entorn/realitat/situació  

- Explica les causes 

- Explica les 

conseqüències  

- Relaciona les causes i les 

conseqüències 

- Argumenta la seva 

opinió 

- Planteja alternatives 

individuals 

- Proposa alternatives 

col·lectives 

 

1. Identificar i comparar les 

diferents maneres de 

representar la Terra per 

descriure les característiques 

de l’entorn.  

 

2. Elaborar mapes mentals de 

les rutes quotidianes. 

 

3. Representar l’aula a escala. 

 

4. Analitzar les relacions dels 

mapes segons el tipus 

d’escala.  

 

5. Distingir els canvis i 

continuïtats del mapa del 

territori. 

 

6. Treballar en equip per 

resoldre un enigma de 

representació espacial.  

 

 Identitat/Alteritat: Identificació de les diferents maneres de 
representar la Terra per tal de determinar-ne els elements 
característics i fer que els alumnes dialoguin.  

 

 Diferenciació: Comparació de les diferents maneres de 
representar la Terra, a partir de les semblances i diferències, per 
tal de determinar-ne els elements característics. 
 

 Interelació i conflicte: Representació de l’espai més proper de 
l’alumne, com ara l’aula, per veure la disposició dels objectes.   
 

 Creences i valors: Elaboració de croquis sobre itineraris de 
l’enton més proper per tal de fer explícits els mapes mentals.  
 

 Organització social/poder: Observació de la realitat en la que 
vivim mitjançant la lectura de mapes polítics per a comprendre 
l’organització dels territoris. 
 

 Canvi/continuitat: Comprensió dels diferetns canvis i continuitats 
del mapes del barri al llarg del temps per entendre els que tenim 
avui dia. 
 

 Racionalitat/irracionalitat: Valoració de la universalitat del 
llenguatge  cartogràfic per interpretar les característiques d’un 
territori.  

 

- Elaborar croquis de 

l’itinerari de casa a 

l’escola. 

- Treballar en equip de 

manera efectiva. 

- Representar l’aula a 

escala. 

- Identificar els canvis i 

continuïtats del 

districte. 

- identificar i 

interpretar la diversitat 

de maneres de 

representar la Terra 

(Globus Terraqui, 

mapa, plànol, 

croquis...) 

 

Desenvolupar 
habilitats 

socials 

- Ajuda als altres 

- És assertiu 

- Es mostra empàtic  

Iniciativa i 
autonomia 

personal 

 
Desenvolupar 

habilitats 
interpersonals 

 

- Coopera amb les 

tasques a realitzar 

- Escolta els altres 

- Respecta el torn de 

paraula 

- Treballa en equip 

- Intervé en la resolució 

de conflictes 



Activitats d’ensenyament-
aprenentatge i d’avaluació 

Agrupament Temps Material Tipus Ava.  

Ex
p

lo
ra

ci
ó

 

Activitat 1 

Semàfor (part 1) 

 

Semàfor (part 2) 

Comunicació d’objectius  

 

Grup 

 

 

Conversa 
gran grup 

 

 

 

1h  

Cartolina  

- verda 

- vermella  

- groga 

Material divers:  

conceptes, mapes...  

(Annex 1) 

 

 

 

Inicial 

 

 

 

Sessió 1 

In
tr

o
d

u
cc

ió
 

 

Es
tr

u
ct

u
ra

ci
ó

 

Activitat 2 

Representar espai  

Activitat 3 

Ordenar segons l’escala un 
territori 

Activitat 4 

Diferències i similituds 

Conversa 
gran grup  

 

Grups  

 

 

Grups  

 

 

 

 

 

1h 30 
min 

 

Google earth  

 

Mapes a diferents  
escala d’un territori  

(Annex 2) 

 

Fitxa  

(Annex 3) 

 

 

 

 

 

 

Formativa 

 

 

 

Sessió 2 

Activitat 5 

Representar l’aula a escala 

 

 

Grups  

 

 

1h 

Paper quadriculat  

(Annex 4) 

 

Sessió 3 

Activitat 6 

Itinerari de casa a l’escola 

 

IndividuaL 

 

1h 

 

Full DinA4 

 

Sessió 4 

Activitat 7  

El mapa del districte en el 
temps  

 

Grups   

 

30 min 

Mapes d’altres èpoques 
del barri La Prosperitat 

(Annex 5) 

 

Sessió 5 

A
p

lic
a

ci
ó

 

Activitat 8  

Joc de pistes a l’escola 

 

Activitat 9 

Autoavaluació 

Grups  

 

 

Individual  

1h 15 
min 

 

 

15 min  

Sobres i pistes 

(Annex 6) 

 

Fitxa  

(Annex 7) 

 

 

Final 

 

 

Sessió 6 



ACTIVITATS D’EXPLORACIÓ I D’INTRODUCCIÓ        

 

1. Semàfor  

Primera activitat d’exploració on s’entregarà als alumnes diferent material (Annex 1), 

com ara mapes, plànols, imatges, conceptes, preguntes... per a que comencin a pensar 

què vol dir tot aquell material i es posin en situació de treball. L’alumnat estarà 

distribuït per grups, de manera que podran dialogar de manera més còmode.  

Un vegada hagi passat una estona i els alumnes hagin parlat entre ells sobre el 

material s’iniciarà un diàleg amb tot el grup classe per a fer una posada en comú. A 

l’aula hi haurà penjades tres cartolines (verda, groga i vermella). Es tracta que el 

material que tenen per grups el puguin classificar en les diferents cartolines segons si 

saben què és (cartolina verda), si tenen algun dubte (cartolina groga) o no en saben del 

tema (cartolina vermella). D’aquesta manera tan visual, tant els alumnes com la 

mestra, veuran els coneixements previs sobre el tema.  

És important que al llarg de les sessions es vagi fent referència a aquestes cartolines 

per veure si alguns dels conceptes poden passar a la cartolina verda, de manera que al 

final de la UD tots els conceptes que es van presentar en aquesta sessió estiguin 

assimilats.  

 

1. Comunicació d’objectius  

Una vegada tinguem tot el material classificat a les cartolines i haguem parlat sobre el 

tema, la mestra comunicarà què és el que es farà durant les pròximes sessions en 

relació a la temàtica dels mapes.  

 

 

 

 

 



ACTIVITATS D’ESTRUCTURACIÓ         

 

2. Representar l’espai  

A aquesta sessió es farà en gran grup. La mestra projectarà el Google Earth a la 

pantalla. Es farà un viatge virtual partint de l’escola Santiago Rusiñol (escala molt gran) 

fins a arribar poc a poc a visualitzar el globus terraqui (escala petita). A mesura que 

l’escala es vagi fent més petita s’anirà preguntant i dialogant sobre quin territori és el 

que es veu, per tal d’anar aclarint dubtes. 

 

3. Ordenar segons l’escala un territori  

Una vegada s’hagi fet l’activitat anterior els alumnes es posaran per grups per a 

continuar treballant sobre l’escala dels mapes. Cada grup tindrà diversos mapes a 

escales diferents (Annex 2) que hauran d’ordenar.  

Una vegada els tinguin ordenats tenint en compte l’escala es farà una posada en comú 

per veure com ho ha fet cada grup i quins són els dubtes que s’han pogut originar.  

 

4. Diferències i similituds dels mapes  

Aquesta activitat es farà per parelles. Els alumnes hauran de visualitzar dos mapes de 

Catalunya, un físic i un polític. Alhora, hauran de respondre a les preguntes de la fitxa 

(Annex 3).  

Per concloure la sessió, es corregirà la fitxa de manera conjunta i analitzarem les 

respostes dels alumnes, per tal d’aclarir dubtes i entendre en què poden ser iguals o 

diferents els mapes.  

 

5. Representem la nostra aula: El plànol 

Aquesta activitat es durà a terme en grups. Es farà un plànol de l’aula utilitzant paper 

quadriculat. Cada quadrat del paper representarà una rajola, de manera que per a anar 



dibuixant els objectes de classe hauran d’anar comptant quantes rajoles ocupen a 

l’espai. Els alumnes hauran de treballar units i repartint-se les tasques a fer.  

En gran grup la mestra preguntarà si tots saben com s’han de dibuixar els objectes de 

l’aula en el plànol. Primer es deixarà pas a les explicacions que puguin fer i els alumnes 

i, en el cas que fos necessari, se’ls donarà models de referència per a que entenguin 

que han de dibuixar els objectes vistos des de dalt (Annex 4).  

Al finalitzar la sessió es penjaran tots els plànols i s’observarà el resultat de cada grup. 

S’establirà un diàleg per determinar si el resultat representa la realitat de l’aula.  

 

6. Itinerari de casa a l’escola 

Fins al moment, els alumnes han pogut anar veient diferents maneres de representar 

la Terra. En aquesta sessió se’ls farà reflexionar sobre si pensen que sempre es fan 

servir mapes per anar a qualsevol lloc. És important que sàpiguen que sempre fem 

servir mapes, encara que siguin mentals, i que són els responsables de poder moure’ns 

per l’espai.   

Els alumnes hauran de fer el croquis de l’itinerari que fan de casa a l’escola de manera 

individual. D’aquesta manera, la mestra podrà observar en quin tipus d’estadi es troba 

l’alumne (topològic, projectiu, euclidià) i, per tant, el tipus de coneixement geogràfic 

del que parteix.  

 

7. El barri La Prosperitat en el temps 

Es tracta de donar mapes del barri La Prosperitat d’altres èpoques (Annex 5) per veure 

els canvis i continuïtats que ha patit l’entorn i, per tant, veure com s’han anat 

modificant els mapes.  

Els alumnes treballaran en grup i hauran d’ordenar de més antics a més actuals els 

diferents mapes.  

Tanmateix, hauran d’identificar els carrers principals que envolten l’escola per poder 

ubicar-la.  



ACTIVITATS D’APLICACIÓ          

 

8. Joc de pistes a l’escola  

Es farà un recorregut per l’escola per a buscar alguna cosa amagada per veure la 

importància de saber llegir un plànol i veure la utilitat de tenir un sistema de 

representació unificat que permeti que tothom l’entengui i es pugui moure’s per 

l’espai.  

L’activitat es durà a terme en grups. A cada grup se li assignarà un color i un plànol 

inicial de la planta baixa de l’escola (Annex 6). Els alumnes hauran de trobar quatre 

sobres (marcats amb el color de l’equip) on dins d’ells hi haurà trossets de plànol que 

hauran d’encaixar. Aquest nou plànol resultant els hi portarà al sobre final on hi haurà 

un petit obsequi per a cada membre de grup (un gomet) per haver aconseguit amb 

satisfacció trobar tots els sobres. Tanmateix, dins del sobre hi haurà una última 

instrucció: tornar a l’aula per a fer un activitat final (autoavaluació).  

 

9.  Autoavaluació  

Després d’haver fet el joc de pistes els alumnes tornaran a l’aula on realitzaran una 

avaluació final individual (Annex 7).  

Per altra banda, es revisaran les cartolines de l’activitat inicial per veure si tots els 

conceptes han quedat aclarits i fer el tancament de la UD. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Mapa conceptual  


