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 Escola Núria Morer i Pi  

 Zer Compte Arnau  

 Situada a la comarca del Ripollès – Municipi de Planoles amb 270 

habitants.  

 L’escola té 13 alumnes  

 El cos de mestres està format per dues tutores, una mitja jornada i tres 

itinerants.  



CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 

 Projecte transversal 

 Nivell: de P3 a 6è 

 Àrees:  matemàtiques, anglès, medi natural i educació artística. 

 Competències:  

 Transversals:  

• Competències comunicatives: Lingüística i audiovisual  /  Artística i cultural. 

• Competències metodològiques: Tractament de la informació i competència digital  /  

competència matemàtica  /  aprendre a aprendre. 

• Competències personals: Autonomia i iniciativa personal. 

 

 

 



 Específiques per conviure i habitar el món: 

 Coneixement i interacció amb el món físic . 

 Competència social i ciutadana. 

 Objectius:  

 Educació infantil: 

• Identificar figures geomètriques en l’entorn (cercle, quadrat, triangle i rectangle). 

• Identificar les diferents tipologies de línies (oberta i tancada) a través de la percepció sensorial (resseguint 

amb el dit o caminant). 

• Identificar  línies  rectes o corbes. 

• Reconèixer, a nivell de percepció, la simetria en algunes figures. 

• Col·laborar en el procés d’elaboració d’una mandala. 

 Cicle inicial: 

• Reconèixer formes geomètriques (cercle, quadrat, triangle i rectangle) en l’entorn immediat.  

• Identificar les diferents tipologies de línies (oberta i tancada) a través de la percepció sensorial (resseguint 

amb el dit o caminant). 

• Identificar  línies  rectes o corbes. 

• Reconèixer la simetria en algunes figures. 

• Comparar i classificar  figures per criteris senzills (família triangles, família quadrilàters). 

• Col·laborar en el procés d’elaboració d’una mandala. 

 



 Cicle mitjà:  

• Reconeixement dels elements geomètrics que possibiliten la classificació de les figures 

(vèrtexs, costats...). 

• Conèixer la tipologia de triangles i quadrilàters segons la longitud dels costats. 

• Mesurar els costats de les diferents formes geomètriques (quadrilàters i triangles). 

• Calcular i construir figures proporcionals a les trobades.  

• Elaborar una mandala partint de les figures proporcionals tenint en compte les simetries.  

 Cicle superior:  

• Reconeixement dels elements geomètrics que possibiliten la classificació de les figures 

(vèrtexs, costats...). 

• Conèixer la tipologia de triangles i quadrilàters segons la longitud dels costats.  

• Mesurar els costats de les diferents formes geomètriques (quadrilàters i triangles) així com el 

diàmetre dels cercles. 

• Calcular i construir figures proporcionals a les trobades.  

• Elaborar una mandala partint de les figures proporcionals tenint en compte les simetries.  

 



 Materials necessaris: 

 Primera part: 

• Cinta mètrica per mesurar les figures. 

• Càmera de fotos. 

• Regle i compàs per dibuixar les figures. 

• Llapis i gomes. 

• Paper d'embalar i cartolines de colors. 

  Elaboració de la mandala: materials que trobem a la natura. 

• Pedres petites. 

• Biomassa. 

• Tronquets de fusta (pals). 

• Gra de les gallines 

• Palla  

• Pinyes 

 Durada de l’activitat: 6 hores aproximadament. 



DESCRIPCIÓ DE L’CTIVITAT 

 Find the shapes outside the school and take pictures 

 Els alumnes surten al parc del poble i els d’Infantil i Cicle Inicial busquen les figures 

geomètriques (quadrats, cercles, rectangles i triangles) a l’entorn i en fan fotografies. 

 

 

 

 

 

 



 Measure the shapes and write them in a worksheet 

 Els alumnes de cicle mitjà i superior mesuren i anoten les mides de cada una de les 

figures que han localitzat els infants més petits de l’escola.  

 



 Transform them into smaller or bigger shapes by calculating 

proportions. 

 Un cop realitzats els dos primers passos els alumnes fan unes fitxes sobre els 

conceptes treballats, i els de tercer i sisè calculen diferents proporcions possibles per 

a les figures.  

 

 

Look at the following shapes and match the name: 

 

Square           circle           rectangle     triangle 

 

Now colour them: 

Colour the rectangle blue 

Colour the circle green 

Colour the square red 

Colour the triangle yellow. 



 Draw them on a sheet of coloured paper and design the mandala. 

 Després de decidir que utilitzaríem les mesures de les figures de la proporció 

obtinguda dividint entre 2, els alumnes van dissenyar la mandala dibuixant les figures 

al terra i a cartolines. 

 



 Fill the mandala with straw, stones, wooden sticks …. 

 Un cop acabat el disseny, els infants van anar omplint la mandala amb diferents 

elements del medi natural: tronquets, biomassa, palla, pinyes, pedres, gra, etc.  

 



 Take a picture of the mandala once finished. 

 Un cop acabada la mandala ens hi fem fotos per veure com ha quedat i les 

proporcions que té en relació als nens i nenes.  

 



 CONCLUSIONS 
 Infants van realitzar un aprenentatge significatiu. 

 Activitat molt vivencial i participativa. 

 Transversalitat afavoreix el treball de continguts de diferents àrres des del mateix 

projecte.  

 Infants molt motivats per a aprendre i col·laborar.  

 S’ajudaven entre ells el fet de fer-ho tots  junts, dels més petits als més grans.  

 


