
ELS RACONS DE CASA MEVA 

EN UNA MAQUETA 

INSTRUCCIONS PAS A PAS: COM CONSTRUÏM ELS 4 RACONS? 

1. Recórrer els espais de casa teva i decideix quins racons vols 

representar.  

 

2. Preparem l’estructura dels 4 racons. A les botigues ens donen caixes per portar els productes. 

Si les guardem són molt útils per treballar la construcció. 

Tenim una caixa de 3 dimensions: llargada, amplada i alçada. 

 

En aquest cas amb una caixa en tenim prou perquè la base mesura el doble de les mides que ha 

de tenir un cartró. La desmuntem per obtenir els 2 cartrons rectangulars de 60 x 20 cm 

aproximadament (figures planes). 

 

Prenem mesures tot utilitzant una cinta mètrica o un regle per decidir com tallar el cartró. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una vegada l’hem tallat per la meitat longitudinal, ja tenim els dos rectangles que necessitem. 

Amb el regle mesurem on és la meitat de cada cartró i marquem amb el llapis una línia de 10 cm. 



 

Una vegada tenim marcada la meitat, tallarem cada cartró fins al mig (uns 10 cm): un de dalt 

cap a baix i l’altre de baix cap a dalt. 

 

 

 

 

Encaixem pels talls que hem fet amb les tisores i ja ho tenim! 

 



3. Observa atentament el primer espai i tria un racó (corner): si hi ha 

mobiliari, electrodomèstics, decoració (catifes), obertures (porta), 

elements naturals de llum (finestra, balcó o terrassa) i el terra (si és 

rajola de pedra, o taulons de fusta).  

 

4. Dibuixa dues parets del primer espai, les quals marquen el racó escollit. Utilitzarem un foli DIN 

A4 pe cada paret, i un altre pel terra. 

5. Pintem el primer corner escollit, tenint en 

compte els colors reals dels objectes, mobiliari, 

terra i parets.  

Com que estem treballant en un model 3D, 

permet fer algun mobiliari (taula, llit, cadires...), 

reutilitzar joguines o utilitzar material reciclat 

(paper de regal....) 

 

6. Una vegada finalitzat el primer corner l’enganxarem amb pegament al cartró-corner que li 

correspongui. 

A partir del 3r pas fins al 6è es repeteixen en el desenvolupament de cada racó. 

 

7. Ja hem fet 3 racons de casa! En 3D! Hem reutilitzat 

roba, hem trobat un terra adequat semblant a la fusta, 

suro en aquest cas. 

 

 

 

 

 



8. Ara et proposem una activitat més creativa, preparat i preparada?  

L’últim racó estarà dissenyat per tu. Hem d’imaginar un racó per a la lectura o per 

jugar, pot ser un racó de la teva habitació, perquè el puguis pensar com t’agradaria: Amb 

una distribució diferent de les coses que hi tens? Amb una altra decoració? Amb colors 

diferents i amb les joguines que més t’estimes?  

Explica perquè l’has dissenyat així, els teus desitjos, i quins són els teus gustos a l’hora de pensar 

en els espais dels teus somnis! 

 

9. Tot acabat? Fes fotografies tant del racó de casa teva com de la 

maqueta que has fet! Escriu una breu explicació per donar a conèixer el 

que has fet.  

Si ho prefereixes, també ho pots fer en un vídeo, on es vegin els racons 

mentre tu els expliques. 

PRESENTACIÓ DELS RACONS DE CASA MEVA AMB UNA MAQUETA: 

VOLEU SABER COM ÉS CASA MEVA?  

 

Després, envia les fotografies explicades o el vídeo a la teva escola, 

perquè ho publiquin a la web i tothom ho pugui conèixer. No oblidis de dir el 

teu nom i el curs. 

 

 

 

A JUGAR AMB LA MAQUETA DE CASA TEVA! 

Pots utilitzar joguines per representar el joc simbòlic, experimentar amb la llum amb una llanterna, i 

moltes coses que se’t acudiran. 

SEGUR QUE SERÀ UNA EXPERIÈNCIA MOLT DIVERTIDA 

I APRENDRÀS MOLT! 

 


