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Aquest projecte té com a objectiu principal construir un rellotge de sol
per a l’escola. L’experiència que presentem és un exemple de treball per
competències a l’aula fonamentada en una necessitat concreta de l’alum-
nat de segon de primària. Les activitats es dissenyen a partir d’una situa-
ció problemàtica que detecten els infants i a la qual es dóna resposta
promovent un context d’aprenentatge significatiu i funcional per a la
presa de decisions argumentades.

PARAULES CLAU: treball per projectes, rellotge de sol, figures geomètriques, homotècia, mesura, 
interpretació de plànols, treball cooperatiu, escola Antonio Machado de Mataró.

Si construïm un rellotge de Sol
per a l’escola, aprenem
matemàtiques i altres coses? 
Mireia Artés, Edelmira Badillo, Daniel Bermúdez 
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Rellotge de Sol

El projecte del rellotge 

L’experiència que presentem va tenir lloc a
l’escola Antonio Machado de Mataró, du-
rant el curs 2012-2013, amb el grup de se-
gon B de primària. Aquesta escola es
de!neix com a inclusiva i es caracteritza
per treballar els continguts curriculars de
manera global amb la metodologia de pro-
jectes  (Fernández i Edo, 2006; Edo i Fer-
nández, 2006).

La situació problema que va originar el
projecte va ser la necessitat dels infants

de saber quant faltava per sortir al pati,
quanta estona s’hi estaven i com ho po-
dien controlar per si mateixos. 

A partir d’aquesta situació, va emergir
una oportunitat d’aprenentatge de contin-
guts matemàtics i no matemàtics en un
context competencial que els mestres van
apro!tar per tal d’investigar el funciona-
ment del rellotge (Arnau i Zabala, 2007). 

El quadre 1 de la pàgina següent il·lustra
l’esquema del projecte consensuat amb
els infants.
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Fem un joc d’orientació i aprenem 
a interpretar mapes 

La primera activitat és un joc d’orientació
de l’àrea d’educació física. Els alumnes,
en grups i amb l’ajuda d’un mapa amb
vista aèria de l’escola, van cercar dife-
rents punts amb pistes clau amagades
per resoldre l’enigma: «Rellotge de sol»
(imatge 1)

Per mitjà d’aquest joc, els infants van des-
cobrir que la millor opció per ser autò-
noms en el moment de controlar el temps
a l’escola era construir un rellotge de sol.
Així mateix, l’alumnat va aplicar concep-
tes de geometria de manera funcional
(orientació i ubicació a l’escola) i d’inter-

Identi!cació d’un 
problema quotidià

Quant falta per sortir al pati? Quanta estona 
hi estem jugant? Com ho podem controlar?

Emergència d’un
repte de construcció

de coneixement
Descobrir el funcionament del rellotge

Necessitat 
de cercar informació

Mesura del temps (hores, minuts i segons), 
numeració, descoberta de tipus diferents

de rellotges, etc.

Presa de decisions Farem un rellotge de sol per a l’escola

Plani!cació, disseny 
i construcció de 

coneixement col·lectiu

Plani!quem, dissenyem i construïm el rellotge de
sol per mitjà de les diferents àrees curriculars

Resolució 
del problema inicial

Coneixem el funcionament del rellotge i, a més,
en tenim un de sol per a l’escola

Comunicació 
del coneixement
construït a l’aula

Ho compartim amb tota la comunitat educativa

Quadre 1. Esquema del projecteImatge  1. Joc d’orientació 
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pretació de la informació –relació de la in-
formació del mapa de l’escola (2D) amb
la realitat (3D) i viceversa. 

El Sol, el veiem sempre en el mateix
punt?. Investiguem-ho! 

Des de l’àrea de coneixement del medi
natural, es va proposar als infants que
fessin un petit experiment per donar res-
posta a la pregunta: «El Sol, el veiem
sempre en el mateix punt?». Al llarg
d’una jornada, els infants van fer d’in-
vestigadors. Més concretament, durant
diferents hores del dia, vam sortir al pati
amb un mapa amb vista aèria de l’es-
cola i els punts cardinals per ubicar el
Sol en diferents posicions del pati al
llarg del dia i identificar els punts de cla-
ror i d’ombra (imatges 2 i 3). 

Les activitats prèvies van ser claus per tal
que el disseny i la construcció del rellotge
de sol fossin possibles. És a dir, si els in-
fants no haguessin pogut viure de primera
mà la relació existent entre el mapa de
l’escola (2D) i l’escola (3D) en el joc d’o-
rientació, i no haguessin investigat les po-
sicions del Sol i les ombres al llarg d’una

jornada, els hagués costat molt arribar a
un procés d’abstracció dels canvis dels
punts de claror i d’ombra al llarg del dia
en llocs concrets de l’espai. 

Busquem la millor paret per posar-hi
el rellotge de sol

En aquesta activitat, les alumnes i els
alumnes havien d’ubicar les diferents pa-
rets de l’escola al mapa, seleccionar la
que consideraven més adient per tal de
construir el rellotge i argumentar els crite-
ris de selecció. 

Per fer-ho, havien de tenir present les po-
sicions relatives de les parets respecte a
un punt (el Sol). L’objectiu era que arri-
bessin a trobar que el criteri d’elecció cor -
recte era que la llum del sol toqués la
paret seleccionada el màxim d’hores pos-
sible al llarg del dia.

Seguidament, vam fer una posada en
comú i votacions per escollir la paret
adient per col·locar-hi el rellotge. 

Finalment, la mestra va proposar als
alumnes que cerquessin una pàgina web
amb una aplicació del Google Maps que
els facilitaria localitzar la paret triada per
mitjà de vistes preses des d’un satèl·lit,
seleccionar-la i construir un croquis des-
plegable del rellotge amb l’ajut de la pà-
gina (http://sundial.damia.net/vertical/
rellotgedesol.html). 

Construïm la base del rellotge de sol

En aquell moment, el repte era construir
la base del rellotge a partir del disseny i la
construcció de rajoles de fang (concreta-
ment, vint-i-cinc rajoles de forma qua-
drada). En primer lloc, es va demanar als
alumnes que dibuixessin un quadrat de

L’alumnat va aplicar conceptes
de geometria de manera fun-
cional i d’interpretació de la
informació

Imatge 2.Ubicació del Sol al pati Imatge 3. Ubicació del Sol al mapa

Visiona el vídeo a 

http://guix.grao.com
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diferents dissenys del rellotge de sol a es-
cala 1:5. El disseny !nal incloïa els ele-
ments que havien aparegut més en les
diferents propostes de l’alumnat. 

Seguidament, i enllaçant amb l’àrea de
matemàtiques, els nois i noies van pintar
el model de!nitiu del rellotge de sol a es-
cala 1:5. És a dir, ho van fer sobre una su-
perfície de 15 cm x 15 cm (imatge 6). 

Després, amb l’ajuda de les mares, van
pintar el rellotge a escala real amb una
ampliació en tota la superfície pintada
que mantenia la proporcionalitat res-
pecte al disseny en petit (imatge 7). Com
que la finalitat era que els infants fossin
conscients del contingut matemàtic apli-
cat, i per tal de no caure en el risc que
només donessin valor a l’activitat plàs-
tica, es van fer preguntes que orientaven
a reflexionar sobre el concepte matemà-
tic d’ampliació (homotècia). En aquest
cas, es tractava d’esbrinar com el creixe-
ment proporcional manté la forma. Per
consolidar-ho, vam fer ús de les TIC. És
a dir, a l’ordinador, en un Word, van in-
serir una imatge i els vam demanar que
analitzessin què passava quan l’amplia-
ven de manera horitzontal, vertical i en
diagonal. 

construcció de la rajola utilitzant un motlle
i fang (imatge 5). En aquest procés, per
tenir cura que els nois i les noies fossin
conscients del contingut matemàtic apli-
cat i no es quedessin només amb el tre-
ball manipulatiu de construcció, a mesura
que construïen la rajola, es parlava sobre
les propietats de les diferents !gures. 

Finalment, per tal de comprovar que ha-
vien analitzat les característiques, les
propietats i la relació entre figures 2D i
3D, van confeccionar una fitxa síntesi
que recollia els diferents aprenentatges
que havien assolit. 

Col·loquem les hores al rellotge 
de Sol

Un cop vam tenir la base acabada (25 ra-
joles de fang), l’alumnat, per mitjà de l’à-
rea d’educació artística, va confeccionar

EN LA PRÀCTICA 15 cm x 15 cm sobre un full quadriculat. El
fet de no restringir la tècnica del dibuix del
quadrat (!gura plana 2D) va permetre res-
pectar els diferents ritmes d’aprenentatge
i promoure l’aplicació de diverses estratè-
gies per part de l’alumnat. Al !nal, ens va
sorprendre la diversitat d’estratègoes i
l’argumentació que va seguir l’alumnat:
amb regle, comptant els quadrats del full
i fent agrupacions amb regletes numèri-
ques (imatge 5).

Seguidament, la mestra va proporcionar
un motlle de les rajoles que va ajudar l’a-
lumnat a autoavaluar-se i, a la vegada, va
servir d’instrument per visualitzar la relació
entre la !gura bidimensional (quadrat) i la
tridimensional (prisma quadrat o rajola)
(imatge 4). 

Després que els infants comprovessin si
havien fet bé el dibuix, van passar a la
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Imatge 4. Autoavaluació per mitjà d’un motlle Imatge 5. Construcció de les rajoles de fang

A mesura que construïen la
rajola, es parlava sobre les pro-
pietats de les diferents figures



En general, les alumnes i els alumnes van
entendre que, per mantenir la proporciona-
litat de les !gures, és necessari fer-ne una
ampliació que permeti créixer a la vegada
tant des del punt de vista horitzontal com
vertical i vam consensuar que la millor es-
tratègia era que l’augment fos en diagonal. 

Per anar acabant...

Després de dissenyar i construir el re-
llotge de sol, les alumnes i els alumnes
van anar d’excursió al forn on es courien
les rajoles, per tal de prendre consciència
dels canvis que experimentarien els mate-
rials amb què estaven confeccionades. Un
cop cuites, el pare d’una alumna de la
classe va penjar el rellotge de sol a la pa-
ret seleccionada pels infants. A ! de tan-
car el projecte, vam convidar tota la
comunitat educativa a la inauguració, que
va sortir publicada en una revista divulga-
tiva de la ciutat (Capgròs Mataró).

Valorem l’experiència

Després de realitzar aquesta seqüència
didàctica,1 hem comprovat que l’entorn de

resolució de problemes generat per la
construcció d’un rellotge de sol ha per-
mès experimentar a l’aula la construcció
de coneixement de manera transversal i
globalitzada. És a dir, creant contextos
d’aprenentatge signi!catius mitjançant el
treball interdisciplinari realitzat entre les
diferents àrees. Alhora, hem treballat de
manera funcional i competencial els con-
tinguts matemàtics i no matemàtics, amb
la qual cosa els infants han pogut veure
els nous aprenentatges com una eina útil
per resoldre problemes del seu entorn, a
la vegada que n’hem fomentat l’autonomia
per afrontar problemes de la quotidianitat
prenent decisions personals fonamenta-
des, sempre tenint en compte, però, els
interessos col·lectius. 

1. El procés de construcció del nostre rellotge
de sol així com la seva inauguració es poden

NOTA

veure a: www.youtube.com/watch?v=-xAyqC-
AJK0 i www.youtube.com/watch?v=
Lb5J4vG0BYU
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A fi de tancar el projecte, vam
convidar tota la comunitat edu-
cativa a la inauguració, que
va sortir publicada en una re-
vista divulgativa de la ciutat
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Imatge 6. Pintem el rellotge de sol en petit Imatge 7. Les famílies ens ajuden a pintar el
rellotge de sol en gran

HEM PARLAT DE:
- Projectes de treball.
- Aprenentatge significatiu /

significativitat.
- Competència matemàtica.
- Competència per aprendre a

aprendre.
- Geometria.
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