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Fitxa d’acompanyament pedagògic
La rotació de la Terra i l’alternança dia i nit

Els punts cardinals

æ SITUACIÓ DEL CAPÍTOL DINS LA SÈRIE
Primer episodi d’una sèrie de quatre. 
Episodi 2: L’eix de la rotació de la Terra.
Episodi 3: El sentit de la rotació de la Terra.
Episodi 4: La durada de la rotació de la Terra.

æ SITUACIÓ DE L’APRENENTATGE  
DINS ELS PROGRAMES
Al cicle 3, els alumnes han de practicar una metodologia 
d’investigació: han d’aprendre a treballar a partir  
de l’observació i de metodologies científiques variades 
(modelització, experimentació...). Han de comprendre  
el funcionament d’un objecte: la brúixola. Han d’aprendre 
a orientar-se, a retrobar diverses balises en un espai semi-
natural ajudant-se d’un mapa.

æ CONTEXT D’ENSENYAMENT
L’ensenyament de la llengua catalana es pot realitzar  
a través dues variants: «un ensenyament de llengua  
i cultura regionals i un ensenyament bilingüe francès/català 
a paritat horària». A classe bilingüe «una part de  
les activitats inscrites als programes oficials se desenrotlla  
en llengua regional» (circular relativa a l’ensenyament de  
les llengües i cultures regionals del 12/04/2017).
Pel que fa a les assignatures de l’espai i geometria, les 
recomanacions dels programes (argumentació, vocabulari, 
activitats: reconèixer, anomenar, comparar…) ajunten 
els objectius d’ensenyament de la LV-R com l’adquisició 
dels enunciats imprescindibles a la comunicació i a 
l’aprenentatge de la llengua catalana: «Em sembla que  
(Il me semble que), el sòlid té (le solide a)…»
(cf annex: activitats relacionades al BO i al CECRL).

æ PUNTS DE BLOCATGE
• Dificultat a utilitzar altres referències que «les referències 

respecte d’ell mateix»: davant, darrere, a l’esquerra,  
a la dreta.

• Dificultat a comprendre que un lloc sempre està situat  
en relació amb un altre.

• Dificultat a comprendre que solament amb una brúixola 
no podem saber on som ni retrobar el camí quan ens  
hem perdut (no és suficient, cal un mapa també).

• Dificultat a comprendre el perquè l’agulla de la brúixola 
sempre apunta al nord.

æ OBJECTIUS PERSEGUITS  
PER L’ANIMACIÓ
• Mostrar que necessitem punts de referència per orientar-

se, dirigir-se: els punts cardinals.
• Mostrar que la brúixola permet d’orientar-se i de dirigir-se 

vers una direcció volguda.
• Mostrar que aquests punts de referència són relatius  

al lloc on ens trobem.
• Mostrar que una brúixola permet de trobar la direcció 

nord/sud.

æ PARAULES-CLAU
Referències, referència fixa, brúixola, nord, sud, est, oest, 
punts cardinals, rosa dels vents.

æ ELEMENTS ESTRUCTURANTS
Per dirigir-nos cap a una direcció volguda, necessitem 
referències fixes i comunes. La brúixola és un instrument que 
es composa d’una agulla imantada que indica sempre el 
nord. La brúixola permet de situar els quatre punts cardinals.
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FASE DE DESCOBERTA

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

L’escena passa en una illa deserta.
Un jove pirata atraca en una illa. 
Enterra un tresor i marxa.
Una veu l’interpel·la felicitant-lo per 
l’amagatall que ningú no podrà 
trobar, ni tan sols ell mateix.
El pirata s’interroga i retorna a l’illa. 
Cava a diferents llocs, però no pot 
retrobar el seu tresor.

Mostrar que necessitem punts  
de referència per localitzar  
un objecte.

Joc de la caça del tresor al pati: 
en grups de 5 o 6 alumnes.

Cada grup, cadascú al seu torn, amaga  
un objecte al pati, els altres grups l’han  
de retrobar fent preguntes.
Els alumnes han d’utilitzar punts de referència 
per trobar l’objecte.

Quan tornem a classe, llistar tot allò que ha 
servit de referència al pati, trobar junts una 
definició al mot referència.
El joc pot tornar-se a fer en altres llocs: pista, 
parc, classe, etc.

FASE DE MANIPULACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

La veu li demana, aleshores,  
si ha dibuixat un mapa i l’ajuda 
descrivint-li el lloc exacte  
de l’amagatall gràcies a referències 
precises.
L’amagatall està situat entre  
el cocoter i el coco.
Un cop ha desenterrat el tresor, 
el pirata cerca un altre amagatall, 
si bé aquesta vegada intentant 
agafar punts de referència i 
elaborant un mapa que li permeti 
de retrobar fàcilment el seu tresor.
Com a punt de referència, el pirata 
escull el cocoter, però no en troba 
altres.
La veu li dona indicis per ajudar-lo 
a trobar un objecte que li pugui 
indicar una direcció: es tracta  
de la brúixola que el pirata troba  
a l’interior del seu barret.

Mostrar que necessitem referències 
fixes i idèntiques.

Enumerar referències utilitzades per 
dirigir-se, orientar-se.

Joc d’orientació a partir de plans, de mapes  
i d’indicis per retrobar balises amb objectes  
o missatges que caldrà retrobar.

Portar els alumnes al qüestionament.

• Com orientar-se a camp obert, a la 
muntanya? Utilitzem referències naturals 
(topografia).

•  Com orientar-se a mar obert? 
Aleshores utilitzem el Sol o les estrelles 
i els instruments de navegació. Efectuar 
recerques i citar alguns instruments 
(brúixola, sextant, GPS, balises…).
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3FASE D’ESTRUCTURACIÓ

Seqüenciació  
i descriptiu  
de l’animació

Anàlisi  
de les etapes 
de l’animació

Pistes d’activitats  
proposades

Un coco cau sobre la brúixola i aquesta 
es trenca. El pirata s’esvera, però la veu 
el tranquil·litza explicant-li com reparar 
la brúixola. 
Li explica que l’element més important 
és l’agulla, que apunta sempre el nord, 
allà on estiguis.
Els dos altres punts cardinals
són l’est i l’oest. La flor que apareix 
sobre el quadrant és la rosa dels vents
i comporta els punts cardinals.  
El nou amagatall es troba a cinc 
passos del cocoter cap al nord.
El pirata torna a marxar amb el mapa 
en què figura el trajecte que li permet 
de retrobar el tresor… excepte si una 
gavina li pispa el mapa…

Mostrar de què es composa una 
brúixola.

Mostrar com funciona una brúixola.

Mostrar com s’utilitza una brúixola.

Donar una brúixola a cada grup de la 
classe per desmuntar-la i observar-la.

Descriure els elements que  
la composen, com a l’animació:  
un quadrant, una agulla que gira,  
hi ha xifres, lletres (N, S, O, E): nord, 
sud, oest, est, la rosa des vents.

Verificar si, com es diu en l’animació, 
l’agulla de la brúixola s’orienta sempre 
cap a una mateixa direcció (nord).

Continuar l’experiència utilitzant
la brúixola al pati per trobar la posició 
dels edificis, dels arbres, etc.

Treballar a partir del mapa de França: 
situar ciutats en relació amb un punt 
central.

Refer una caça del tresor utilitzant  
la brúixola per orientar-se.  
Sobre el plànol, situar objectes  
i demanar en quines direccions  
es troben en relació amb un punt.

Desplaçar-se en una direcció donada, 
caminar segons un cert nombre  
de passos, posar una creu sobre  
el plànol allà on ens trobem.

FASE D’APLICACIÓ/PROLONGACIÓ 
1. Dibuixar la rosa des vents.
2. Construir la seva pròpia brúixola, això permet d’aprofundir sobre els imants.
Per explicar l’orientació de l’agulla de la brúixola, hi ha possibilitat de realitzar l’experiència següent: empolvorar llimadures 
de ferro sobre un full de paper i situar un imant sota el full. S’observa el camp magnètic de l’imant (aquest fenomen 
representa el camp magnètic terrestre produït per la rotació del seu nucli, que es composa de ferro i de níquel en fusió).
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4ANNEXE 
ACTIVITÉS RELIÉES AU BULLETIN OFFICIEL ET AU CADRE 
EUROPÉEN DE RÉFÉRENCE POUR LES LANGUES (CECRL)

Cette grille est adaptée au contexte des classes bilingues français/catalan* et s’applique au cours des séances 
où le catalan est utilisé comme langue véhiculaire (langue d’enseignement).

Activités Connaissances 
et compétences associées
(BO 2015, français)

Activités langagières 
(Cadre européen pour 
l’enseignement des langues, CECRL)

Émission 
d’hypothèses, 
questionner, 
problématiser…

Comprendre et s’exprimer à l’oral
Écouter pour comprendre un message oral, 
un propos, un discours.
Parler en prenant en compte son auditoire.
Participer à des échanges dans des situations 
diversifi ées.
Adopter une attitude critique.
Domaines du socle : 1, 2, 3

Compréhension orale
Être capable de comprendre une intervention 
brève, si elle est claire et simple. (A2)
Peut suivre le plan général d’exposés courts 
sur des sujets familiers à condition que 
la langue soit articulée. (B1)

Expression orale en continu 
et interaction
Être capable de produire en termes simples 
des énoncés à propos d’autrui et/ou des objets. 
(A2)

Expliciter argumenter 
après des tâches 
de comparaison, 
de reproduction, 
de modélisation, ou 
d’expérimentation…

Comprendre et s’exprimer à l’oral
Parler en prenant en compte son auditoire 
(présentation d’un ouvrage).
Participer à des échanges dans des situations 
diversifi ées.
Domaines du socle : 1, 2, 3

Expression orale
Peut faire un exposé clair, préparé. 
Peut faire de brèves annonces préparées 
sur un sujet proche des faits quotidiens. (B1)

Résumer, 
rendre compte 
d’une démarche, 
d’une procédure, 
décrire les actions 
et les gestes…

Écriture
Recourir à l’écriture pour réfl échir et pour 
apprendre.
Domaine du socle : 1

Expression écrite
Peut produire un écrit suivi généralement 
compréhensible tout du long. L’orthographe, 
la ponctuation et la mise en page sont assez 
justes pour être suivies facilement. (B1)

Circulaire relative à l’enseignement des langues et cultures régionales n° 2017-072 du 12-4-2017
À l’école, les classes bilingues français-langue régionale proposent […], un cursus spécifi que intensif, dans lequel la langue 
régionale est à la fois langue enseignée et langue d’enseignement dans plusieurs domaines d’activité et d’apprentissage. 
Ce cursus repose sur un principe de parité horaire hebdomadaire dans l’usage de la langue régionale et du français 
en classe, sans qu’aucune discipline ou aucun domaine disciplinaire autre que la langue régionale soit enseigné 
exclusivement en langue régionale.


