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1. PRESENTACIÓ
EL LABERINT és la innovadora proposta d’instal·lació lúdica de carrer que presenta la Companyia
Itinerània. Atesa la llarga experiència dels seus fundadors (1) en l’àmbit dels espectacles de carrer,
no és d’estranyar la bona acollida que El Laberint està tenint en festes i especialment en festivals
com la 'Fira de la Pesseta' (Tona 2006), la 'Marató de l’Espectacle' (Barcelona 2007), la 'Fira
d’Espectacles Lúdics de Carrer' (Castellar 2007), les ‘Festes de La Mercè’ (Barcelona 2007) i el ‘San
Froilán’ (Lugo 2007), entre d’altres.

(1) Veure l’annex V “Qui som”
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2. DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL
EL LABERINT és un entramat de PARETS i PORTES
que conformen un laberint de múltiples camins vàlids
(segons quines siguin les portes que aconseguim

EL LABERINT constitueix un interessant material didàctic per a
les escoles, pensat per potenciar habilitats com l’orientació a
l’espai, el treball cooperatiu, la presa de decisions, etc. i contribuir

obrir). Cada PORTA ofereix al participant el repte

així al desenvolupament de diverses competències bàsiques, tal i

d’obrir-la tot resolent la prova que conté el pany

com esmenta el nou currículum d’educació primària (2):

(d’habilitat, de coordinació, d’equilibri, enigmes...). El
disseny transparent de les PARETS afavoreix la
interacció dins-fora del laberint, com si d’un mateix

>> “interpretar i utilitzar procediments d’orientació espacial en
contextos diversos” i de forma expressa “orientar-se a través de
laberints”,

espai es tractés, i li confereix aquesta naturalesa de
joc i d’espectacle. Fabricat en ferro i fusta, El laberint
és una sòlida instal·lació adaptable a tot tipus d’espai
(places, parcs, patis, carrers...) i apte per a tots els

>> “el treball en grup, entès com un treball de cooperació, i
l’acceptació de les idees dels companys i de les diferents
estratègies emprades en la realització d’un càlcul, d’una mesura o
en el procés de resolució d’un problema [...]contribueix al

públics.

desenvolupament de la competència social i ciutadana”,

Hi ha dos tipus de portes: les de “preguntes

>> “desenvolupar la curiositat, la creativitat, la imaginació, l’interès

temàtiques” i les “d’habilitat i enginy”

per fer-se preguntes, per trobar respostes i per resoldre
problemes”,
>> “que l’alumnat integri i utilitzi de manera funcional tots els
aprenentatges que va adquirint a partir dels seus coneixements
previs, de l’experimentació, de la representació i comunicació i del
contrast amb els altres”,
>> “treballar continguts de manera transversal[...], i també en el
marc d’un projecte interdisciplinari, possibilita el desenvolupament
de la competència matemàtica”,
>> “desenvolupar la comprensió de les magnituds mesurables, de
les unitats i del procés de mesurar, així com l’aplicació de
tècniques i d’instruments adequats per mesurar”,
>> “emprar la manipulació d’objectes i de materials didàctics” .

(2) DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Currículum d’educació
primària – Decret 142/2007 DOGC núm. 4915, [pàgina web]: Competències bàsiques i Matemàtiques.
[consulta: desembre 2007]. Disponibles a http://www.xtec.cat/estudis/primaria
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2.1. Com són les portes amb preguntes temàtiques

El mecanisme d’obertura d’aquest tipus de portes és el pany amb combinació que podem trobar en
les clàssiques caixes fortes que requereixen la combinació secreta per poder ser obertes. En aquest
cas, la combinació per obrir la porta serà la resposta a l’enigma o al problema matemàtic que ens
planteja l’enunciat. La resposta correcta ens permetrà continuar el camí i es desfarà automàticament
un cop la porta estigui superada.

Aquestes portes estan dissenyades per adaptar les preguntes i les respostes corresponents al
contingut curricular que es vulgui tractar, així com els diferents cursos. Com a mostra, a l’Annex II
s’ofereix una proposta de preguntes per al Laberint matemàtic de 4t curs de cicle mitjà.
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2.2. Com són les portes amb jocs d’habilitat i enginy

Aquestes portes són completament diferents i hem de descobrir quin és el mecanisme d’obertura per
a cadascuna d’elles. N’hi ha que funcionen amb aire, amb imans, amb una canya de pescar, amb uns
cubs de fusta que s’han d’apilar, amb uns cordills que s’han d’equilibrar... però tots ells estan
encaminats a potenciar de forma lúdica aptituds i habilitats com ara la coordinació, la destresa, la
concentració, l’equilibri, l’agilitat o la precisió.

Companyia Itinerània

7

3. PROPOSTA D’ACTIVITATS

3.1. Jornada amb activitats específiques per cada grup
Aquesta activitat està pensada per a tots els cursos d’educació primària —des de primer fins a sisè—
i està dissenyada tenint en compte els coneixements previs dels alumnes de cada nivell, en base al
currículum d’educació primària.

Així doncs, tenint en compte que l’horari lectiu és de sis hores, s’ha dissenyat un programa on cada
curs disposi d’una hora per realitzar les diferents activitats programades a l’entorn del laberint.

L’activitat —que es desenvolupa en grups de 3 o 4 alumnes— consisteix en un seguit de proves i
jocs (vegeu l’Annex I) que posen en pràctica capacitats, coneixements i actituds. Es planteja la
possibilitat de fer-ho de forma temàtica (com a El Laberint Matemàtic o a El Laberint del Medi
Ambient o a El Laberint d’Anglès) o de fer-ho a partir de coneixements generals, amb endevinalles,
enigmes i seqüències lògiques. En tot cas, si el professorat ho volgués, pot dissenyar les preguntes
mes adients al seu grup.
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3.2. Jornada de 6 hores en què el
Els avantatges del treball per projectes es reflecteixen tant al decret de

disseny i el muntatge d’El Laberint el

l'ordenació dels ensenyaments de l'educació primària1 com al document
de Competències Bàsiques (3), dins de les competències Comunicativa

realitza un grup de cicle superior

lingüística i audiovisual, d'Aprendre a aprendre i d'Autonomia i iniciativa
personal:

Aquesta segona proposta d’activitat està pensada

>> “Explorar, experimentar, formular preguntes i verificar hipòtesis,

perquè un grup concret d’alumnes realitzi un projecte

planificar i desenvolupar projectes, cercar alternatives esdevenen

de disseny d’un laberint i el porti a terme físicament.
Està pensada com a material per a un TREBALL PER
PROJECTE.

elements clau en els processos de formació de l'alumnat”,
>> “Ser capaç d'imaginar, emprendre, desenvolupar i avaluar accions o
projectes individuals o col·lectius amb creativitat, confiança,
responsabilitat i sentit crític” i
>> “El desenvolupament de projectes en comú, afavoreixen la cohesió

El projecte comença amb el contacte preliminar entre
el/la professor/a que farà la tutoria d’aquest projecte i
els membres de la companyia Itinerània, que li

social i la formació de persones compromeses i solidàries”.
A més, a l’Annex 2, concretament a l’àrea de CONEIXEMENT DEL MEDI,
apareix com a criteri d’avaluació:

facilitaran un material i unes pautes de treball per fer

>> “Planificar i realitzar projectes de construcció d’alguns objectes,

que el projecte sigui viable (vegeu l’Annex III). A partir

maquetes i aparells senzills, seleccionant els materials pertinents,

d’aquest moment els alumnes podran començar el
procés de disseny del laberint, que finalitzarà el dia

demostrant responsabilitat en les tasques individuals i actitud cooperativa
per al treball en grup”.

que la companyia Itinerània porti el material a l’escola

I a l’àrea d’EDUCACIÓ PER AL DESENVOLUPAMENT PERSONAL I LA

(o emplaçament que el grup hagi decidit) i siguin els

CIUTADANIA:

membres d’aquest grup els que s’encarreguin del

>>“Aprendre a conviure comporta […] superar l’individualisme amb

muntatge i posada en funcionament del seu propi

actituds de col·laboració i compromís en la realització de projectes en
comú”.

laberint.
El seguiment en línia del procés que es durà a terme a l’aula

Aquest procés de muntatge pot durar entre dues i tres
hores, en funció del grup. Un cop finalitzat, tot estarà a

complementa, amb l’ús de les TIC, els avantatges que té aquest treball
per projecte.

punt perquè el públic (a definir per l’escola) pugui
gaudir del laberint tot intentant trobar la sortida
d’aquesta proposta que els presenta un grup de
companys

d’escola.

L’activitat

s’acaba

amb

el

(3) DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA. Currículum educació
primària – Decret 142/2007 DOGC núm. 4915, [pàgina

desmuntatge del laberint i la valoració final —per part

web]: Competències bàsiques (Annex 1). [consulta:

del grup, el tutor i els membres de la companyia— de

desembre 2007]. Disponibles a

tot el procés de disseny dut a terme, així com del

http://www.xtec.cat/estudis/primaria

resultat final.
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ANNEX I
Planificació de l’activitat
Als equips d’alumnes (3 o 4 per grup) se’ls entrega una Fulla de proves com les que s’especifiquen a
continuació, un llapis, un regle de mesurar i, als de cursos superiors, un plànol incomplert del laberint
i de la brúixola. A els/les mestres que ho desitgin, se’ls entrega un petit dossier amb el contingut de
preguntes i respostes, així com el resultat de les proves de l’activitat, a fi que puguin participar com a
orientadors. En finalitzar l’activitat hi ha una posada en comú dels resultats obtinguts.

Proves per al cicle inicial
1. Escriviu la resposta de les sis portes que tenen pregunta.
2. Compteu el nombre de parets que envolten el laberint.
3. Digueu de quin color és la porta més alta del laberint.
4. Esbrineu quantes portes de colors hi ha al laberint.
5. Compteu el número de passes que fa el laberint pel seu voltant.
6. Situeu-vos a fora, davant de l’entrada, i digueu de quin color és la porta que hi ha més a la
dreta.

Proves per al cicle mitjà
1. Escriviu la resposta de les sis portes que tenen pregunta.
2. Digueu quantes parets negres te el laberint.
3. Esbrineu quantes portes de colors hi ha al laberint.
4. Digueu quanta gent necessitem si volem tenir a 3 persones a cada porta de color groc.
5. Preneu les mides d’una paret i calculeu quants metres quadrats fa en total el laberint.
6. Senyaleu en un plànol les sis portes que tenen preguntes.

Proves per al cicle superior
1. Escriviu la resposta de les sis portes que tenen pregunta.
2. Digueu quantes parets li falten al laberint per a tenir-ne 200.
3. Esbrineu quanta gent cal per a poder tenir 4 persones a cada porta de color.
4. Trobeu quantes persones cabrien al laberint si cadascun ocupés un quadrant.
5. Calculeu l’àrea del laberint.
6. Corregiu aquest plànol per què es correspongui amb el laberint que teniu davant.
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ANNEX II
Preguntes matemàtiques de les portes
Com ja hem esmentat, el laberint consta
de quinze portes-prova, sis de les quals

Sembla oportú presentar el laberint matemàtic atès que, com

són de preguntes o enigmes. Aquestes

diu el nou Currículum d’educació primària, entre les diferents

són les portes que aniran variant en

competències bàsiques “la competència matemàtica té un

funció del contingut que es desitgi i del

caràcter transversal a totes les àrees”; a part que “també els

nivell de cada curs.

jocs han de ser les fonts que ens proporcionin contextos
rellevants per a aprendre matemàtiques” i, per acabar, es

A

tall

d’exemple,

a

continuació

es

presenten unes preguntes estàndard per

parla específicament dels laberints en un dels apartats de
“Localització i descripció de relacions espacials” (4).

al Laberint matemàtic corresponent al 4t
curs de cicle mitjà.

(4) DEPARTAMENT D’ENSENYAMENT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA. Currículum d’educació primària –
Decret 142/2007 DOGC núm. 4915, [pàgina web]: Competències bàsiques i Matemàtiques. [consulta: desembre 2007].
Disponibles a Disponibles a http://www.xtec.cat/estudis/primaria
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Quart curs de cicle mitjà
1. Quants minuts tenim en total si sumem: mitja hora + 3 hores + 23 minuts + 120 segons ?
A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

B. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

C. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

2. Si nosaltres sortim de Vic i volem anar fins a Logroño, quants quilòmetres haurem de fer si entre
aquestes dues ciutats hi ha 459.000 metres?
A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

3.

B. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

C. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

Quants costats tenen en total dos triangles i un quadrat ?
A. D,E,S,F,O,V,A,I,T,U

B. D,E,S,F,O,V,A,I,T,U

C. D,E,S,F,O,V,A,I,T,U

4. Quants cargols hi ha al laberint, tenint en compte que hi ha 16 portes amb 6 cargols cada una i una
altre porta amb 4 cargols?
A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

B. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

C. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

5. Quants kilograms fan en total mitja tona menys 485 kg i menys 9.000 grams?
A. D,E,S,F,O,V,A,I,T,U

B. D,E,S,F,O,V,A,I,T,U

C. D,E,S,F,O,V,A,I,T,U

6. Tenim a la butxaca 1 moneda de 2 euros, 1 moneda d’1 euro, 3 monedes de cinquanta cèntims, 1
moneda de vint cèntims, 1 moneda de deu cèntims, 3 monedes de 5 cèntims, 1 moneda de 2 cèntims i
3 monedes d’1 cèntim. Si fem una compra que ens costa 4 euros, quants cèntims d’euro ens queden?
A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

B. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

C. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

7. Quants quilos de patates tenim si hi ha 15 sacs de 13 quilos, 48 sacs de mig quilo i 31 sacs de quilo?
A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

B. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

C. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

8. Quants graus obtenim si sumem els d’un angle recte, un angle pla i 51 graus més?
A. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

B. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

C. 1,2,3,4,5,6,7,8,9,0

* Les tres rodetes de combinació les anomenarem A,B,C, d’esquerra a dreta, tal com es veu a la foto de la pàgina 7.
*Hem assenyalat les combinacions correctes en negreta.
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ANNEX III
Treball per projecte
Per a alumnes de sisè curs de grau superior

Pla de treball
1. Què és un laberint?
(Recerca d’informació a l’entorn del concepte de laberint)

2. Primeres aproximacions al disseny d’un laberint.
(prescindint, de moment, del material que aporta la companyia Itinerània)

3. Treball crític d’aquestes primeres aproximacions.
(punts forts i punts febles d’aquests primers dissenys)

4. Inici del treball amb el material que proposa la companyia Itinerània.
(presa de contacte amb el material: com és, quin és el procés de muntatge, etc.)

5. Propostes de possibles dissenys de laberints amb el material de la companyia Itinerània.

6. Treball crític d’aquestes primeres propostes.
(punts forts i punts febles d’aquests primers dissenys)

7. Realització del disseny definitiu.

8. Muntatge, presentació al públic, desmuntatge i valoració final.

La temporització del pla de treball anirà a càrrec del tutor del projecte. La Companyia Itinerània farà
tot el seguiment del procés (assessorament a l’hora de dissenyar un laberint, resolució de possibles
dubtes pel què fa la material, etc) en línia, per mitjà d’un canal que la companyia Itinerània facilitarà al
grup.
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Relació del material i descripció
Quan sigui necessari la companyia facilitarà una relació específica del material amb fotos, la quantitat
necessària i esquemes del seu funcionament, que inclourà:
•

Parets

•

Portes amb combinació

•

Portes d’habilitat i enginy

•

Porta d’entrada

•

Porta de sortida

•

Peus (unions regulables) amb formes de L, I, T i +

•

Unions de dalt amb formes de L, I, T i +

•

Travessers
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ANNEX IV
Fitxa tècnica

Temps de muntatge: 1,5 - 2 hores
Temps de desmuntatge: 1 hora
Requeriments d'espai: Espai mitjanament pla de 100 a 150 metres quadrats amb accés per a una
furgoneta.
Electricitat i aigua: No cal
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ANNEX V
Qui som

Fortià Coromina (St. Miquel de Balenyà, 1977. Escenògraf i cursant de la Diplomatura de magisteri)
i Paco Hernández (Gran Canaria, 1975. Músic i llicenciat en medicina) es van conèixer l’any 2000
quan treballaven per a la companyia “Guixot de 8”, on van estar 6 anys al costat del mestre creador
de jocs amb materials reciclats Joan Rovira, portant l’espectacle Gargot de Joc per mig món.
Finalment, l’any 2006, van fundar conjuntament amb Jordi Armadans (Tona, 1976. Administratiu i
actor) l’actual Companyia Itinerània, després d’haver coincidit els darrers anys en diferents projectes
de “La Guarderia Teatre”.

