
Guió de l’activitat: 

M’oriento a classe? 

Començarem l’activitat dibuixant les 4 parets de la classe (a la pissarra o bé en un full 

d’embalar així el podrem tenir ja fet en la següent activitat) i tot seguit preguntarem si 

algú sap que és el que estem dibuixant.  Anirem dibuixant el plànol de la classe 

intentant ser el més “fidels” possibles.  Cal que hi feu sortir els punts més importants:  

taules dels alumnes, taula del mestre/a, armaris, taules de suport de l’aula, radiadors, 

piques, pissarra, marcs de les portes, manetes de les portes, etc.  En la mesura que 

anireu omplint el plànol de contingut és important seguir preguntant si algú sap de que 

es tracta.  Suposant que un cop dibuixat el plànol ningú s’hagi adonat que esteu 

dibuixant el plànol de la classe, podeu començar a posar els noms dels nens i nenes en 

els seus llocs, en aquest moment molts us diran que és el plànol de la classe.  

  

En aquest moment és interessant reflexionar sobre com estan dibuixades les coses.  

Perquè no veiem les potes de les taules? I les portes dels armaris? Es veu la porta? 

Com sabeu que és la porta? (va molt bé dibuixar les manetes de les portes, com a punt 

de referència). 

Que li passa al plànol? Des d’on mirem el plànol per veure’l d’aquesta manera? 

Un cop tractats aquest aspectes, cal començar a buscar punts de referència.  Podem 

fer una primera activitat en la que els nens i nenes vagin marcant en un plànol el seu 

lloc d’un color i el dels altres companys d’un color diferent, marcar les taules (T), 

armaris(A), portes(P), pissarra(PI), etc.  A partir d’això podem treballar la llegenda d’un 

plànol. 



 

Podem complicar l’activitat donant un plànol en el que hem canviat la distribució  

d’alguns elements importants de la classe (taules, cadires, armaris, etc.) a partir del 

que els nens i nenes hauran de col·locar correctament tal com indica el plànol.  En 

aquesta activitat s’originen converses molt interessants, en les que si estem atents/es, 

podrem treballar el vocabulari bàsic referent a l’orientació i representació de l’espai, 

així com altres aspectes matemàtics que poden sorgir. 

 

Activitats d’orientació un cop feta la descoberta del plànol i treballats els punts de 

referència de la classe. 

1.-  Representar el camí/itinerari fet per algun company/a o el mestre/a en un mapa 

de la classe.  Al mateix temps que la persona fa el camí la resta el van dibuixant en el 

seu plànol.  En un mateix plànol en podem representar diferents només cal repassar-

los amb colors diferents un cop fets.   

 

2.-  A partir d’un plànol en el que s’ha marcat un camí/itinerari, seguir-lo.   El plànol el 

podem tenir exposat en la pissarra digital (n’heu de tenir preparats uns quants) per a 

que el pugui veure tothom i,  si cal, donar alguna pista a la persona que l’està seguint 

en el cas que no se’n surti.  És important que les pistes les donin els companys/es de la 

classe.   



 

Si no teniu pissarra digital, podeu fer servir itineraris fets pels nens i nenes en l’activitat 

1 i fer-ne copies per a que tothom (o en grups de dos) en puguin tenir un exemplar. 

*Un cop observem que s’ha entès l’activitat podem fer el joc en parelles:  Donem un 

plànol a cada parella i un de la parella representa el camí a seguir i l’altre el fa tot 

caminant per la classe (van un al costat de l’altre i el que l’ha representat només parla, 

en cas d’errada del company/a però no li diu el que ha de fer; només l’avisa que allò no 

està bé). 

3.-  Creació de la imatge mental i representació d’un camí seguit en un itinerari a la 

classe.  Seria el mateix que en el punt 1 però primer el nen o la nena fa el camí i la 

resta només pot mirar.  Un cop fet el camí la resta de la classe el representa en el 

plànol. 

4.-  A partir d’un plànol amb un camí representat farem la descripció d’un cami 

utilitzant el vocabulari basic per a orientar-se en el plànol de la classe.  Un nen o nena 

fa la descripció i un company/a la segueix físicament. 

5.-  A partir d’un plànol en el que hem dibuixat un camí, hem de fer que un nen o nena, 

amb els ulls tapats, vagi seguint-lo només amb les indicacions verbals d’un altre que 

utilitzarà vocabulari bàsic d’orientació per acompanyar-lo: endavant, endarrera, para, 

gira cap a la dreta, gira cap a l’esquerra, etc   La conversa que genera aquesta activitat 

és molt rica ja que podreu tractar molts aspectes com:  Avanço molt o poc? Haig de 

girar molt o poc? Avanço i giro al mateix temps? Etc.  


