
El nostre projecte va començar escollint el nostre nom. Entre els 24 alumnes vam escollir el 

nom de “Galaxys”.  

D’aquesta manera vam començar a plantejar-nos preguntes com: Què és l’univers? Quina és la 

nostra galàxia? Quantes galàxies hi ha a l’univers? Un cop buscades les preguntes, les vam 

exposar a la resta de classe.  

     

Bé, ara ja sabiem què era una galàxia i a quina galàxia es troba la Terra però ara teniem altres 

inquietuds. Com és el nostre planeta? Com està format? Ens movem? I si ens movem, que fa 

que no volem?  

Així que, ens vam ficar mans a l’obra i vam començar a investigar. 

   

Començavem a entendre moltes coses, però… com ho podriem mostrar? Uns deien que el 

millor era un powerpoint, altres, un mural, però al final, vam decidir començar a fer…UNA 

MAQUETA!!  

Ens vam ficar mans a l’obra… 

        

 

 



Fins que a poc a poc la nostra súper maqueta va anar quedant acabada.  

   

Per últim, cada grup vam exposar les nostres maquetes. Dins de cada maqueta hi havia 

explicacions sobre: Els moviments de la terra, la gravetat, les capes de la Terra i un tema lliure 

relacionat amb el nostre planeta.  

Aquí teniu el resultat final del nostre treball. 

 

 

Seguidament, aprofitant l’estudi de les línies imaginàries de la nostra Terra (paral·lels i 

meridians) vam començar a estudiar els diferents tipus de mapes que coneixem: temàtics, 

físics, polítics… i vam poder veure llocs del nostre planeta gràcies al “google maps” i “Street 

view”. 

 
 



A continuació, vam treballar el plànol de Lleida. Vam localitzar diferents punts de Lleida tenint 

en compte la llegenda i vam comprovar que era una escala.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per acabar, i aprofitant que sabiem què era una escala i què era un plànol, vam voler fer el 

plànol de la nostra classe.  

Per fer-lo vam començar a treballar mesures i nombres decimals. Per això, ens vam mesurar i 

vam comparar les nostres alçades. 

 

   

 

Un cop  vam dominar els decimals i les unitats de mesura ens vam disposar a fer el plànol de la 

nostra classe. El vam fer amb grups, vam haver de mesurar moltes coses de classe. 

 

 

 



 Vam passar les mesures a escala  

 

 

Vam dibuixar-ho amb una làmina.  

 

 

Va ser un procès de molta feina però quan ha estat acabat ha sigut molt gratificant! 

Tenim plànol de classe, però no un qualsevol, un fet per nosaltres mateixos!! 

     

 

    


