
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

QUÈ ÉS EL LABERINT 
 
 

Es una instal·lació lúdica apta per a tot tipus d’espais (places, carrers, patis 

d’escola), que constitueix una interessant eina pedagògica, tant per 

l’adaptabilitat del seus continguts com per la transversalitat amb què es tracten 

aspectes educatius tan diversos com el treball en equip, l’orientació, la 

lateralitat o la presa de decisions. És un entramat de PARETS i PORTES que 

conformen un laberint transparent de múltiples camins vàlids (segons quines 

siguin les portes que aconseguim obrir). Hi ha sis portes d’enigma (que s’obren 

col·locant la resposta correcta a una pregunta) i deu portes d’habilitat (que ho 

fan quan descobrim i activem el seu mecanisme).  

el laberinta l’escola
una producció de la Companyia Itinerània 



 

Les portes d’enigmes o preguntes 
 
 

 

 

Són portes que s’obren amb 

la combinació correcta que és 

la resposta a una pregunta 

enunciada. Dissenyades per a 

col·locar qualsevol pregunta, 

permet tractar de forma lúdica 

la temàtica que es desitgi 

(problemes o operacions 

matemàtiques, seqüències 

lògiques, endevinalles, 

preguntes d’anglès, noms de 

rius…), aconseguint que sigui 

un material didàctic molt 

versàtil.  

 

 

 

 

 

 

Hi ha sis portes el contingut de les quals pot ser 

dissenyat per el professorat que ho desitgi. 

 



 

Les portes d’habilitat i enginy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Aquestes portes estan pensades per a potenciar de forma lúdica habilitats com 

ara la coordinació, la destresa, l’observació, l’equilibri, la concentració, l’agilitat 

o la precisió. Fent servir sempre principis de mecànica bàsica, n’hi ha que 

funcionen amb: imants, amb una manxa d’aire, amb una canya de pescar, amb 

uns cubs de fusta que s’han d’apilar, amb uns cordills que s’equilibren... 

 



PROPOSTA D’ACTIVITATS 
 
 

ACTIVITAT PARTICIPANTS DURACIÓ** 

A. El Laberint Matemàtic 
 

Amb preguntes sobre quantitats,  figures 
geomètriques, operacions i problemes 

matemàtics per a cada curs*. 

Tots els 
cursos 

1 hora per 
classe 

B. El Laberint en Anglès 
“The Labyrinth” 

 
Preguntant paraules i/o traduccions amb 

relació a cada nivell. 

Cicles inicial, 
mitjà i 

superior 
1 hora per 

classe 

C. El Laberint Personalitzat 
 

Amb qüestions sobre Coneixement del 
medi, llenguatge o qualsevol altra temàtica, 

dissenyades expressament a petició de 
l’escola o fetes pels mateixos mestres. 

Tots els 
cursos 

1 hora per 
classe 

D. El Laberint Familiar 
 

Com a activitat lliure a la festa escolar, per 
a jugar tota la família, amb contingut 
general o personalitzat per l’escola. 

Públic familiar 3 hores 

E. TREBALL PER PROJECTE: 
El Laberint 

 
Proposta dissenyada per aquells mestres 

que vulguin fer servir la temàtica dels 
laberints com a projecte d’un trimestre. 

Sisè de cicle 
superior 

6 hores 
l’últim dia 

 
* Disseny de les preguntes per part del professorat que ho desitgi, omplint un senzill formulari 

** Muntatge mínim per a 3 hores (3 classes o Laberint Familiar)  

 

 

 

Per a una informació més àmplia sobre cada activitat, podeu descarregar el 

document “El Laberint com a material didàctic” en pdf a www.itinerania.com. 

També podeu trucar al 609 92 5000 i demanar per en Jordi. 


