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L’AULA/L’ESCOLA, 

Entendre l’aula 
com un espai on 

es relacionen:

Experiències
Coneixement

Persones 

preocupats 
per donar resposta a la necessitat,

que tenim com a persones,
per comprendre el món
i dotar-ho de significat.



La xarxa de cada 
infant s’expressa i 
entra en interacció 

amb la resta de 
xarxes.

L’infant, subjecte que és i que sap

Diferents vies de 
comunicació:

Escrit, oral, 
representació, 

maqueta,…

Comunicació 
amb:

· Objectius 
comuns.

· Interès per 
compartir

Que tothom 
pugui accedir 

als propis 
pensaments

La comunicació, 
nosaltres i el retorn 

dels altres , és la que 
contribueix a 

modelar el nostre 
pensament.

Trobar sentit a 
la comunicació

Continguts:
Referents 

necessaris per 
construir 

coneixement

La xarxa de cada 
infant s’expressa i 
entra en interacció 

amb la resta de 
xarxes.

L’infant, subjecte que és i que sap

Emocions:
•De no sentir-te sol

•De que has ajudat a construir a algú altre
•D’observar el procés.

•De que tens punts en comú amb els altres



L’ESPAI D’INDAGACIÓ



EL PROPER  DIMECRES 15  GENER ELS PINOTXOS (P4) ANIREM A LA 
LUDOTECA, PERÒ;  COM S’HI VA?

L’INICI

• La ludoteca està al costat de la rampa.
• Hem de passar per casa meva, està al costat.
• Si passem pel parc i tirem recte arribem.
• Hem de passar pel molinet.
• I per la botiga de xuxes.
• Hi ha la petanca al costat, jo vaig amb el meu avi.
• Però abans hi ha el carrer major, jo visc al carrer major i la ludoteca està 

quan gires el carrer, per la rampa i la petanca.
• També podem passar pel l’església.
• No que l'església està més enllà.

Que vols dir més enllà?.
• Si anem per l'església ja hem passat la rampa. Primer bé la rampa i després 

l'església i a la rampa hem de girar cap a l’altre costat.
Així no passem per l’església?

• No, però es veu pel camí.
• Si, està al costat de la rampa.



Així , ja sabem com ho hem de fer per anar a la ludoteca?
• Si, jo sé el camí.
Ens el pots explicar?
• Si, hem de passar pel Molinet, anar cap el parc Vilarrubies, i tirem recte i 

anem a casa meva, al carrer Major. Després per la rampa i  la petanca. La 
ludoteca està al costat.

• Si, està al costat de la petanca. Estic d’acord amb el Jordi.
Tothom està d’acord amb el Jordi i la Idoia?
• Siiiiiii
Jordi , dimecres ens hi podràs portar?
• Si , jo se el camí, perquè és per la meva casa.
• Però ens ho hem d’apuntar, 

podem fer un plànol. (recordant el plànol 
de l’escola que vam fer a inici de curs per

saber on era la classe d’anglès).
• Amb plastilina, un dia en vam fer un.

D’acord, fem un plànol amb plastilina o paper. Segons vulgueu.

L’INICI



INTENTEM REPRESENTAR EL CAMÍ QUE FAREM



INTENTEM REPRESENTAR EL CAMÍ QUE FAREM



UN ALTRE CAMÍ?, ÉS MÉS CURT?

• El meu és més curt, perquè és més recte.
• No, el meu també era recte.
• És més recte el de l’Edgar.
• A mi m’agrada més el camí de l’Edgar, perquè passa per la botiga de xuxes.
Si el camí és recte, és més curt?
• El meu pare quan anem amb cotxe m’ho diu.
• Si té corbes vas més a poc a poc i et mareges.
• Si és recte és curt, si té corbes és llarg. Estàs més estona i és més llarg.

QUAN SORTÍEM DE LA LUDOTECA L’EDGAR 
ENS ASSEGURA QUE SAP UN ALTRE CAMÍ MÉS 
CURT. DECIDIM QUE ENS L’ENSENYI.

EN ARRIBAR A L’ESCOLA ENS PLANTEGEM SI REALMENT ÉS MÉS CURT 
EL CAMÍ DE L’EDGAR.



Així quin dels dos camins és més curt, el del Jordi o el de l’Edgar?
• Ho hem de mirar al plànol quin és recte.
• No ho sabem, perquè no ho hem comptat.
• Ho hem de comptar.
I com ho fem per comptar-ho
• Mirem al mapa si té corbes o no.
• No, hem de comptar les hores.
• Necessitem un rellotge i comptar els camins. Quantes hores tardem.

COM QUE AL MÉS D’ABRIL TORNAREM A ANAR 
A LA LUDOTECA DECIDIM QUE SERÀ A LES HORES
QUAN HO COMPTAREM. 

• Hem d’apuntar els dos camins 
perquè ens en recordem.  





SOM A INICIS D’ABRIL I EL DIA 30 TORNEM A ANAR A LA LUDOTECA I
RECORDEM QUE VOLÍEM SABER QUIN ÉS EL CAMÍ MÉS CURT.

Com ho farem per saber quin és el camí més curt?
• Hem de saber els camins.
• Ho mirem al mural. Està a fora.
• Hem de mirar el mapa, les corbes. El del Jordi tenia corbes i el meu no.
• Si posem el mapa a la pissarra (digital). Posem l’escola i la ludoteca.
• En el mapa de l’ordinador es veu l’escola.
• També es veu casa meva.
I quan tinguem el mapa que hem de fer?
• Hem de comptar.
• No, hem de mirar si és recte. Per comptar no necessitem el mapa necessitem un

rellotge.
Doncs que fem? Necessitem un mapa o un rellotge?
• Fem el mapa, i comptem.
• No. El rellotge l’hem de portar quan caminem, el dia de la ludoteca. Ara mirem

els camins del mapa
• Si, primer mirem el mapa, i mirem el camí del Jordi i el de l’Edgar

QUIN ÉS EL CAMÍ MÉS CURT?



AIXÍ QUE POSEM EL MAPA DE VILANOVA A LA PISSARRA
(GOOGLE EARTH), LOCALITZEM L’ESCOLA I LA LUDOTECA,
RECORDEM PER ON VAM PASSAR I HO MARQUEM. POSEM PAPER
D’EMBALAR PER RESSEGUIR ELS CAMINS I HO FEM DE DOS
COLORS AMB BLAU EN CAMÍ DEL JORDI, L’ANADA, I EN VERMELL
EL DE L’EGDAR, LA TORNADA.

QUIN ÉS EL CAMÍ MÉS CURT?



QUIN ÉS EL CAMÍ MÉS CURT?

UN COP TENIM ELS CAMINS CAL
SABER QUIN ÉS EL CAMÍ MÉS
CURT.

Ara ja sabem quin és més curt?
• No, tots els camins tenen corbes. No

són rectes.
• El meu és més recte.
• Necessitem un regle per “medir”.
• Amb el regle llarg, els camins són

llargs.
(Anem a buscar el regle de pissarra)

• Aquest regle no es pot trencar!
Per què el vols trencar?
• No pot fer corbes.
• L’hem de fer de paper.
• Ho podem fer amb plastilina, la

plastilina no és recta.



• Si amb plastilina que va molt bé.
• També amb els números. Els números compten sols i la plastilina no.
• Però la plastilina fa les corbes i els números no.
• La plastilina és tova i va més bé.
• Els números d’aquí si, estan trancats d’un en un.
• I els números en diuen fins on arriba. Si es curt o llarg,

si arriba al vint i l’altra al deu és més el vint.

Així, què és millor per saber el camí més curt? (les raons més donades es
poden resumir en dos)
• La plastilina, podem fer millor el camí.
• El números, ens diran quin és més.

DECIDIM FER DOS GRUPS QUE INVESTIGUIN AMB ELS NÚMEROS
ELS UNS I AMB PLASTILINA ELS ALTRES

QUIN ÉS EL CAMÍ MÉS CURT?



ELS DOS GRUPS TREBALLEN, ALHORA QUE S’EXPLIQUEN 

El Pol porta la veu cantant del 
grup dels números , fa un tram i 

explica als altres els seus 
raonaments.

El Jordi  i la Idoia tenen molt clar que han 
de fer els dos camins i com que són molts  

decideixen que han de fer torns perquè tots 
alhora no podem.



COMUNIQUEM LES NOSTRES DEDUCCIONS

ELS DOS GRUPS S’EXPLIQUEN.
ELS DELS NÚMEROS:

• El camí del Jordi és més llarg.
Ens ho podeu explicar?
• Mira els números, aquí hi ha 8 i aquí un 7, el 8 és més que 7. És més llarg.
• L’1 de davant és igual i no compta.
• Si que compta, perquè és deu, tots dos tenen el deu.
• Es diuen disset i divuit.
• Mira, deu i set i deu i vuit, primer va el set i després el vuit, veus (ho ensenya

a la tira numèrica de la classe).
• És més llarg aquest. Mira (inicia el comptatge des de l’1)

Així, amb el números ja sabem quin és més llarg?
• Si, guanya el Jordi, perquè és més.
• No, el de l’Edgar, que és més curt.
• Si, el més curt és el de l’Edgar,

només un número, el 7 i el 8. És
poc.



ELS DE LA PLASTILINA:

Sabeu quin és el camí més curt?
• Si, el del Jordi és llarg, té més corbes.
• No ho sabem. Hem de posar els camins junts.
• Si, els hem de posar junts perquè tots tenen corbes.
Què voleu dir? Com els podem posar junts els camins?
• Que hem de treure la plastilina i posar-les juntes per veure quina és més.
(ho fem)
• La blava és més llarga. El camí del Jordi és més llarg i el de l’Edgar més curt.
• Només una mica.

COMUNIQUEM LES NOSTRES DEDUCCIONS



AIXÍ ARRIBEM A LA CONCLUSIÓ QUE ELS CAMÍ MÉS CURT ÉS EL
VERMELL, EL DE L’EDGAR

COMUNIQUEM LES NOSTRES DEDUCCIONS



LA SETMANA VINENT ANEM A LA LUDOTECA I RECORDEM LA
CONVERSA DE FA DUES SETMANES

El dimecres anirem a la Ludoteca i recordeu que vam dir que havíem de
comptar per saber si el camí de l’Edgar és més curt?
• Si. Hem de comptar els dos camins.
• Hem de mirar les hores.
• No els minuts, les hores és per anar més lluny.
• Per anar al càmping.
• I al Marroc també tardo moltes hores.
• Hem de comptar els minuts i les hores.
• Per anar a la ludoteca no hi ha hores. Està al costat de casa meva i no hi ha

hores.

Així que necessitem per comptar?
• Hem de portar el rellotge.
• Si el rellotge diu les hores i els minuts.
• Agafem el rellotge de la classe.

COM PODEM COMPTAR ELS CAMINS?



• Noooo! Necessitem un rellotge com el del conill de l’Alícia.

Què vols dir?
• Un rellotge que té una corda, i botons.

Tu en tens un de rellotges d’aquests?
• No, són rellotges de fer curses. Jo faig curses al CAI (Club Atlètic) i tenen

rellotges amb botons.
• La Marta o el Dani (mestres d’Educació Física de l’escola) potser en tenen.
• El hi podrem preguntar quan fem psico.

Així què necessitem per comptar el camí?
• El rellotge de la classe
• El rellotges de curses.

COM PODEM COMPTAR ELS CAMINS?



EL CRONOMETRE

LA MARTA, MESTRA D’EDUCACIÓ FÍSICA, ENS PORTA UN
CRONÒMETRE I ENS EXPLICA COM FUNCIONA.



COM FUNCIONA EL RELLOTGE?

INDIVIDUALMENT PENSEM COM FUNCIONA ELS RELLOTGE I
INTENTEM EXPLICAR-HO

L’Óscar ens llegeix el text:
Els engranatges i els motors funcionen i van els
segons abans que l’hora. Funciona perquè el
motor va primer. Té piles i funciona el motor



COM FUNCIONA EL RELLOTGE?



COM FUNCIONA EL RELLOTGE?



COM FUNCIONA EL RELLOTGE?

DESPRÉS DE  FER ELS RAONAMENT INDIVIDUALS POSEM EN 
COMÚ LES IDEES AMB EL RELLOTGE DE LA CLASSE DAVANT.

• Es mou sol, perquè té piles.
• Fan  uns engranatges i les agulles es mouen, les hores, els minuts i 

els segons.
• Si no te piles no es mou i sempre és la mateixa hora.
• El rellotge fa CLIC-CLIC-CLIC molt fluixet, vol dir que funciona.
• Els segons són molt ràpids.
• El rellotge és per mirar les hores.
• També els minuts i els segons.

• Quan passa un segon ja està. És un i ja ha passat.
• Però no n’hi ha un. És un, dos, tres, quatre,...
• Si mira, va comptant poc a poc.
• Aquesta agulla diu les hores, no es mou.
• La vermella es mou quan comptes 1 i són els segons i aquesta es 

compte 60. La de les hores has de comptar a 1000 em sembla, 
sinó no es mou.

• Té tres agulles, les hores i els minuts. No pot ser les 7 i prou, ha de 
ser les set i mitja i 8. Això és l’hora. Jo tinc un conte a casa que ho 
diu.



Molt bé, agafem el rellotge de la classe per comptar. Però com ho farem? Com
comptarem?
• Hem de comptar els minuts.
• Si, els segons són pocs, 1 i ja està i les hores són molt.
• No hi ha hores per anar a la ludoteca.

Ah Si, ja ho vas dir l’altra dia. I com comptarem els minuts?
• Mira 1, 2, 3, 4...
• No això no són minuts, els minuts són les ratlletes del rellotge. Mira el meu dibuix.

Esteu d’acord amb el Gerard. Els minuts són les ratlletes?
• Si, els minuts són ratlletes. Ho diu el meu conte de casa. Mirem

els minuts a l’escola i els minuts a la ludoteca. I comptem
ratlletes.

Pots explicar-ho més això que dius?
• Mira si aquesta està aquí ho mirem, i si quan arribem a la

ludoteca està aquí comptem. Mira. Ai, on estava.
Vols que ho pintem?
• Si pintem que estava aquí i pintem que està aquí, comptem: 1, 2,

3, 4, 5, 6. Són 6 minuts.
I com ho saps tant bé Idoia?
• El meu pare m’ho explica amb el llibre del rellotge.



ANEM A LA LUDOTECA I COMPTEM AMB ELS RELLOTGES

L’hora de sortida de l’escola L’hora d’arribada a la 
ludoteca

El cronòmetres ens diu ...

CAMÍ D’ANADA



ANEM A LA LUDOTECA I COMPTEM AMB ELS RELLOTGES

CAMÍ DE TORNADA

L’hora de sortida de la 
ludoteca

L’hora d’arribada a l’escola

El cronòmetres ens diu ...



QUIN ÉS EL CAMÍ MÉS CURT?

FEM 8 GRUPS DE TRES INFANTS, 4
GRUPS INTENTEN ESBRINAR EL TEMPS
QUE VAM TARDAR PER ANAR I ELS
ALTRES 4 EL DE TORNADA.
TENIM FOTOCÒPIES DELS RELLOTGES
INDICANT LES HORES DE LES
FOTOGRAFIES.

Mirem i comptem les ratlletes.
Són els minuts.



• El camí del Jordi és 13.
• El de l’Edgar 16, és més el de l’Edgar.
• Nosaltres també tenim igual 13, són minuts,13 minuts.
• És més curt el del Jordi. (Molts fan cara de no creure-s'ho)

Esteu segurs?
• Si, ho diuen els rellotges.
• El 16 és més. El 13 està més cap aquí (assenyala els nombres petits de la tira numèrica)

• El del Jordi és més curt.

Així doncs el camí més curt és el del Jordi?
• El mapa diu que és més llarg.
• Si, el del Jordi és més llarg.

I doncs què passa?
• És un “follon”
• Ja ho sé. Vam estar més estona perquè l’Andrea es va deixar el fulard, vam parar i la

Susana va anar a buscar-lo.
• Si parem no compta.
• Jo vaig parar el meu rellotge (cronòmetre), m’ho va dir la Susana.
• Si parem, l’altre rellotge compta més minuts.
• No val, si anem més a poc a poc també compta més minuts.

QUIN ÉS EL CAMÍ MÉS CURT?



Si l’Edgar va parar el cronòmetre val?
• Si. El vaig parar i després la Susana va tornar a “apretar” el botó.

Si que val.
• Hem de mirar els rellotges de fil
• Els cronòmetres

MIREM LES FOTOS DELS CRONÒMETRES.
• Són iguals.
• No hi ha un 14 igual però el altres són diferents
• El 14 i el 3 i el 9 i el 14 i el 4 i 4.
• I més números
• Però el catorze són els que valen, mira (assenyala la imatge del

cronòmetre de la mestra d’E.F que tenim penjada a l’aula) el 14 és
el que val, són minuts.

• Vam estar igual, 14 i 14. són iguals
• Si, són iguals.

I doncs, quin és el camí més curt per anar a la ludoteca?
• El dos!.

QUIN ÉS EL CAMÍ MÉS CURT?



LES INTENCIONS DE L’ESCOLA

Valorar la importància de la comunicació

Valorar la importància del temps

Valorar la importància de les persones

Valorar la importància de les idees

Valorar la importància de la comunitat d’aprenentatge

Deixar tot el temps necessari, 
no posar límits al temps.

Respectar la narrativa del temps

Crear espais de diàleg.
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Deixar tot el temps necessari, 
no posar límits al temps.
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LES INTENCIONS DE L’ESCOLA



Valorar la importància de la comunicació

Valorar la importància del temps

Valorar la importància de les persones

Valorar la importància de les idees

Valorar la importància de la comunitat d’aprenentatge

Deixar tot el temps necessari, 
no posar límits al temps.

Respectar la narrativa del temps

Crear espais de diàleg.

LES INTENCIONS DE L’ESCOLA


