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Resum 

En aquest projecte s’analitzaran, de manera detallada, les representacions 

gràfiques dels nens i nenes de cinc i sis anys. A través d’aquest anàlisi es 

pretén determinar si els alumnes d’educació infantil tenen la capacitat 

d’expressar, en un dibuix, el coneixement que han obtingut després 

d’experimentar, a través de diferents activitats, un espai determinat de 

l’escola. A més, es buscar identificar en quin nivell de representació es troben 

els dibuixos dels alumnes segons la línia de desenvolupament dels mapes 

cognitius que té com a base el model teòric piagetà.  

Paraules clau 

Educació infantil, representació espacial, mapes cognitius, model piagetià.  

Abstract 

This project provides an analysis, in detail, through depictions of five-six- 

year-old children. The aim of this analysis is to determinate whether 

childhood education students have the ability to express in a drawing the 

knowledge obtained after experimenting, through different activities, a 

specific space in the school. In addition, it seeks to identify which is the level 

of student’s representation according to the development line of cognitive 

maps based on piagetian theory. 

Keywords 

Childhood education, spatial representation, cognitive maps, piagetian 

model’s
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1. Introducció 

Els infants exploren i observen el món des de ben menuts i apliquen els 

coneixements adquirits per moure’s amb certa autonomia i agilitat, sobretot 

dins un espai que els resulta familiar, sense que es perdin o es desorientin 

contínuament. Per exemple, és habitual veure com, sovint, els alumnes van 

sols per l’escola quan han de fer petits encàrrecs, quan juguen i s’amaguen 

pel pati, quan han de fer un canvi d’aula per anar a la sala de música o al 

gimnàs, etc. D’altra banda, en demanar-los que expliquin quin camí han 

seguit per arribar a un lloc o com es va a un altre, tenen dificultats a l’hora 

de verbalitzar d’una manera estructurada els coneixements que tenen 

interioritzats. Per tant, sembla que els resulta més fàcil fer el trajecte que no 

pas explicar com ho han fet.  

Una altra manera a través de la qual es podria demanar als infants que 

intentessin exterioritzar el que saben quant a rutes i distribució espacial seria 

a partir del dibuix; tot i que també tindria les dificultats implícites de traslladar 

al paper un espai físic concret.  

El present treball té la intenció d’identificar en els nens i nenes d’educació 

infantil, la capacitat que tenen de representar l’espai que els envolta. 

1.1. Justificació 

Les motivacions que m’han portat a desenvolupar aquest tipus d’estudi com 

a treball final de Grau en Mestre d’Educació Infantil, tenen l’origen en 

l’assignatura anomenada Didàctica del coneixement del Medi I en la qual, en 

una de les sessions de classe, durant l’observació d’un vídeo1, hi va haver un 

fet que em va cridar l’atenció: les imatges d’una colla de nens i nenes que 

prenien un camí equivocat, s’adonaven del seu error, rectificaven i prenien la 

direcció correcta. Aquelles imatges tan quotidianes i naturals, en aquell 

instant, em van semblar reveladores en el sentit que, tot i que encara no 

sabia amb exactitud quin seria el tema concret del meu Treball Final de Grau, 

                                                           
1  El nen i l’espai (1991)[Enregistrament vídeo] Vic: EUMO Produccions audiovisuals 
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tenia clar que estaria relacionat amb l’educació de les nocions espacials dels 

infants. 

1.2. Objectiu  

La present investigació, per tant, està centrada en la recerca de les capacitats 

que tenen els nens i nenes d’educació infantil, concretament els infants de 

P5, per representar, de manera gràfica, un espai físic dins l’escola. El que es 

pretén és conèixer si aquests nens i nenes són capaços de plasmar el 

coneixement que tenen d’aquest espai concret mitjançant un mapa. 

L’objectiu del treball és, doncs, donar resposta a la següent pregunta: 

- Els infants de cinc i sis anys són capaços de dibuixar un mapa que representi 

la realitat? 

Per aconseguir aquest objectiu, la investigació que es porta a terme té el 

propòsit de buscar en els dibuixos dels nens i nenes indicis que afirmin o 

desmenteixin la pregunta inicial. Per tal de conèixer el nivell de representació 

que utilitzen els nens i nenes per dibuixar el coneixement que tenen de la 

realitat, s’analitzaran les produccions dels alumnes seguint la línia del 

desenvolupament dels mapes cognitius. 

1.3. Estructura del treball 

Aquests treball s’estructura en dos apartats: en el primer hi apareix la present 

introducció i el marc teòric de referència. En la segona part, es mostra la part 

pràctica del treball, on es descriu, en primer lloc, la metodologia utilitzada 

durant el procés d’intervenció i, en segons lloc, l’anàlisi. Seguidament, les 

conclusions del treball i, per últim, s’hi troben les referències bibliogràfiques 

consultades per l’elaboració d’aquest treball. 
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2. Marc teòric 

2.1. El concepte d’espai 

L’espai té un paper importantíssim en les nostres vides, la nostra activitat 

diària i quotidiana provoca que, habitualment, ens haguem de desplaçar, de 

moure’ns d’un lloc a un altre dins d’un espai concret, de llegir o escoltar 

noticies que ens ubiquen en un emplaçament determinat, etc. Constantment, 

per tant, pensem, sentim i actuem en termes espacials. Orientar-nos i saber-

nos moure és bàsic per desenvolupar-nos en el nostre entorn. Els infants, 

igual que els adults, estan contínuament interaccionant amb el medi que els 

envolta; l’exploren i s’hi relacionen des del seu naixement.  

Los objetos cotidianos se transforman en sus propios espacios mediante la 

lectura metafórica y el uso lúdico que el niño realiza sobre ellos: los armarios 

se transforman en refugios, en escondites, la mesa camilla en tienda o en 

cueva. El espacio bajo la mesa puede ser más provocador que su superficie, 

entrar debajo de la cama produce toda una serie de emociones, se convierte 

en refugio o en guarida… El niño encuentra gran placer en un territorio que 

le es propio: siente que esos espacios son suyos, que los adultos no exploran 

debajo de la mesa. Cabanellas i Eslava (2005: 114)  

Orientar-se en l’espai i l’entorn és, com indiquen les autores, una necessitat 

fonamental per l’infant. L’espai de descoberta anirà en augment a mesura 

que els nens i nenes vagin creixent i vagin coneixent l’entorn a mesura que 

hi interactuen. 

Segons Comes, a Trepat i Comes (1998), els humans actuem a partir 

d’esquemes espacials que es van construint mentalment. Aquests esquemes 

es produeixen gràcies a les experiències sensorials primàries que interactuen, 

de manera permanent, amb el context cultural en el que ens desenvolupem. 

D’aquesta relació continua, es dedueix que la vida quotidiana és bàsica per 

modelar els coneixements espacials. Val a dir, però, que els mateixos autors 

defensen que, l’ensenyament específic en aquest àmbit ajuda a desenvolupar 

estratègies que produiran que el pensament espacial sigui cada vegada més 

àgil i eficaç. 

Per la seva banda, Cabanellas i Eslava (2005) parlen de “marcs" que es troben 

en constant adaptació pel que fa al propi subjecte i a les circumstàncies, és 

a dir, les actuacions en l’espai es converteixen en xarxes de relacions que es 
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modifiquen i s’amplien donant lloc a un intercanvi amb el món. Aquestes 

xarxes són les que ens permeten interactuar amb l’exterior i, alhora, construir 

un sentit del propi “jo”.  

D’acord amb Comes a Trepat i Comes (1998), en el llenguatge quotidià, la 

paraula espai té múltiples significats com ara espai virtual, espai cultural, etc. 

Si ens fixem en la perspectiva científica, la paraula espai també té diverses 

aplicacions depenent del seu l’àmbit. Per exemple, des d’un àmbit matemàtic 

podem parlar de l’espai com un conjunts de punts. Si ens centrem en el camp 

de la física, haurem de parlar del concepte de l’espai còsmic, etc. Pel que fa 

a les ciències socials, quan es parla l’espai es fa referència als llocs on es 

desenvolupen les activitats humanes. Pensar l’espai es concreta amb els llocs, 

amb la seva representació física i empírica de la idea d’espai. Els termes canvi 

i diversitat, també ens poden ajudar a entendre la idea d’espai, en el sentit 

que els canvis en el paisatge són els que fan que tinguem consciència dels 

llocs, i, per tant, que l’espai sigui físicament observable i empíric. Aquest fet, 

fa que es pugui entendre l’espai com alguna cosa empíricament observable, 

complexa i diversa.  

Seguint, encara, les aportacions de Comes a Trepat i Comes (1998), es pot 

concloure que l’espai es un concepte relatiu i multidimensional i, per tant, no 

hi ha una única teoria sobre l’espai. Així doncs, es considera l’espai com una 

entitat cognitiva que, per la seva naturalesa, pot variar entre diferents 

individus. 

Kolb y Whishaw (1986) citat a Caballero (2002) asseguren que hi ha tres 

tipus d’espai: en primer lloc, descriuen l’espai corporal, és a dir, el propi 

cos com a receptor dels estímuls. Aquest espai es relaciona amb els 

coneixements del propi cos: conèixer l’esquerra, la dreta, etc. En segon lloc, 

l’espai de presa, que correspon a l’espai extern al cos, aquell que es troba 

situat al voltant de l’individu i que permet agafar o prendre objectes amb les 

parts del cos o amb eines que li facilitin l’obtenció de l’objecte. Aquest espai 

és el que té a veure amb aspectes com ara la localització dels objectes, la 

profunditat, la percepció, etc. per últim, trobem l’espai d’acció, aquell que 

no està a l’abast de l’home i que té relació amb l’espai físic en el qual es 

desenvolupen les seves accions. Aquest tipus d’espai és el que ens permet 
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orientar-nos, i guardar la nostra memòria espacial, etc. Els tres tipus d’espai 

tenen una representació cognoscitiva dins el nostre cervell. Els autors 

l’anomenen l’espai cognitiu. 

2.2. Teories que desenvolupen el concepte d’espai 

Per Piaget (1947), el coneixement de l’espai prové, en primer lloc, de 

l’activitat sensoriomotriu i, més endavant, l’infant és capaç de coordinar les 

imatges espacials per convertir-les en operacions. Per a Piaget el 

coneixement espacial es va construint des del naixement fins a l’adolescència. 

Per tant, defensa que és una construcció evolutiva. 

Els principis teòrics de Piaget i Inhelder (1956) van proporcionar un model 

bàsic i universal pel què fa la construcció de conceptes espacials relatius a les 

propietats geomètriques de l’espai i, per tant, de la representació del 

coneixement de l’espai. La teoria tracta de demostrar que en la ment infantil 

hi ha una diferenciació progressiva de les propietats geomètriques de l’espai 

i que, aquestes, segueixen un esquema evolutiu. El procés que defineix Piaget 

està dividit en tres grups: el primer és el de les propietats topològiques, 

propietats que tenen en compte l’espai dins d’un objecte o figura particular i 

comprenen relacions de: 

 Proximitat (veïnat, a prop/lluny) 

 Separació i continuïtat (frontera, límit, etc.) 

 Ordenació (successió lineal) 

 Inclusió o contorn (interior/exterior, obert/tancat)  

El segon grup de propietats que els nens i nenes poden distingir són les 

anomenades projectives, que tenen a veure amb la capacitat de preveure 

quin aspecte tindrà un objecte vist des de diversos angles o punts de vista. 

Aquesta descentralització espacial només es pot obtenir quan els infants han 

superat la fase de l’egocentrisme infantil. 

El tercer grup en l’evolució dels esquemes espacials i mentals que 

distingeixen el nens i nenes és el de les propietats euclidianes. En aquest 

punt, els infants descobreixen la perspectiva. Les propietats euclidianes fan 

referència a la mida o volum, distàncies i direccions.  
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Proporciona, doncs, un model teòric que relaciona l’evolució de la cognició 

espacial amb el desenvolupament cognitiu general.  

Segons l’estudi d’Ochaíta (1983). Pel que fa al coneixement espacial, Piaget 

es va basar en tres grans períodes: el sensoriomotriu, el període de les 

operacions concretes, que es subdivideix en dos subperíodes: el preoperatori 

i el de les operacions concretes, i el tercer període, el de les operacions 

formals. 

Sensoriomotriu: del naixement fins als dos anys o dos anys i mig. En els 

primers mesos de vida, l’infant percep únicament les relacions topològiques 

perquè no hi ha coordinació entre els diferents espais sensorials, és a dir, 

entre la visió i la prensió. En aquest estadi o període, l’infant comença a 

elaborar un pensament pràctic de l’espai, començant per les relacions 

topològiques. Per aquest motiu, no té la permanència de l’objecte, ni la mida 

ni la forma com a constants. Més endavant, quan la visió i la prensió es 

coordinen, l’infant pot percebre relacions euclidianes. Per tant, per l’infant els 

objectes tenen una forma constant amb independència dels canvis de 

distància. Al mateix temps, percep les relacions projectives, és a dir, els 

objectes tenen una forma constant independentment dels canvis de posició. 

Al final d’aquesta etapa podrà relacionar uns objectes amb els altres en 

l’espai. És a dir, serà capaç de descobrir que, en un mateix lloc s’hi pot arribar 

per a camins diferents.  

Operacions concretes: Des dels dos anys i mig fins als onze anys 

En el primer subestadi de les operacions concretes, el preoperatori, des dels 

dos anys i mig fins als set o vuit els nens i nenes han de tornar a elaborar, a 

nivell representatiu, totes les adquisicions que tenien a nivell pràctic en 

l’estadi anterior, començant per les relacions topològiques i continuant per 

les projectives i euclidianes. 

En el segon subestadi el de les operacions concretes, des dels set o vuit anys 

fins als onze o dotze anys, els infants aniran considerant, de manera 

progressiva, les relacions projectives i euclidianes. En aquesta etapa, el seu 

pensament operatori li facilita la flexibilització i la reversibilitat de l’espai.  
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Operacions formals: dels onze o dotze anys fins a l’adolescència. Les 

operacions espacials poden estar totalment separades de l’acció real, de 

manera que els nens i nenes són capaços de considerar un univers total de 

possibilitats espacials i comprendre qüestions com ara la idea d’infinit.  

Hannoun (1977), per la seva banda, defensa que la comprensió de l’espai de 

l’infant passa per tres fases successives. En primer lloc, parla de l’espai viscut. 

En aquesta etapa, el menut no percep les distàncies sinó que les viu, és a dir, 

el nadó no és conscient que no pot agafar alguna cosa penjada al sostre i 

perquè la té molt lluny; però ho prova. Quan és una mica més gran, viu l’espai 

a través del moviment tot recorrent l’espai per apreciar diferències entre les 

distàncies, etc. A partir d’aquest moment, pot passar a entendre l’espai 

percebut que correspon a la segona etapa. En aquesta fase, pot apreciar la 

posició dels objectes mitjançant l’observació i ja no li cal haver viscut l’espai. 

Per últim, es troba l’espai concebut que es conceptualitza més endavant.  

El mateix autor afirma que, cap als onze o dotze anys, l’infant podrà entendre 

i podrà fer el pas del concret a l’abstracte, del físic al mental, de l’experiència 

a la reflexió.  

La percepció de l’espai des de la perspectiva de l’infant, segons Piaget i els 

seus seguidors, està condicionada per les característiques dels seus 

pensaments. Piaget va estudiar aquesta qüestió a la seva obra: Le 

raisonnement chez l’enfant2, on s’argumenta que la lògica infantil té com a 

característica fonamental el seu egocentrisme. En aquest sentit, el 

pensament infantil en l’etapa preoperatòria es defineix com egocèntric. És a 

dir, que l’infant percep el món des de dins, en primera persona. Tot el contrari 

de la mirada exocèntrica, que amb aquesta es percep l’espai com si s’estigués 

mirant des de fora. 

 

2.3. Característiques de la mirada dels infants al món 

Hannoun (1997) ens exposa que per Piaget, la lògica infantil és precausal i, 

per tant, el nen no pot explicar coherentment els fenòmens físics. A més, 

                                                           
2 Hannoun (1977) 
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l’infant no és capaç d’integrar conceptualment els objectes i es dedica a 

juxtaposar-los sense cap implicació lògica. Una altra característica que 

defineix la lògica de l’infant és el seu caràcter sincrètic, és a dir, el pensament 

discursiu del nen no va de les premisses a la conclusió mitjançant regles 

lògiques sinó que salta de les unes a les altres utilitzant imatges, referències 

i analogies que li donen seguretat al seu relat, encara que sigui totalment 

incoherent.  

Les característiques més importants, segons Piaget, del pensament infantil 

preoperatori en relació al coneixement del món són les següents:  

- Realisme: fins als cinc o sis anys, el nen no pot distingir els 

instruments del pensament de la pròpia existència de les coses.  

- Animisme: l’infant no pot establir la diferència entre cossos vius i 

cossos inerts, és a dir, atribueixen vida als objectes.  

- Artificialisme: consisteix a concebre les coses com si fossin producte 

de la creació humana i no distingeix entre una causa artificial o natural. 

Hannoun (1977), per la seva banda, dóna suport a les aportacions de Piaget 

pel què fa a les limitacions dels infants i argumenta que l’infant percep el món 

de manera confusa3.  

Per una banda, cal destacar les aportacions de Piaget i Inhelder. D’altra 

banda, però, i tal i com afirma Comes a Trepat i Comes (1998), les 

conclusions dels autors poden portar a la confusió, en el sentit que no són del 

tot indicades si les utilitzem per parlar de l’espai des de la perspectiva de les 

ciències socials. Piaget se centra en la concepció de l’espai geomètric-

matemàtic i no en l’espai social, producte de la representació del món i dels 

objectes en l’espai percebut i de l’acció de cada individu. 

Cabanellas (2005), per la seva banda i seguint la línia que apuntava Comes, 

reitera que en les conclusions de Piaget, no s’hi inclou l’espai que envolta el 

nen, és a dir, que no té en compte les relacions entre el nen i l’espai. Per 

aquest motiu, posa de manifest que els menuts han de sentir i manipular 

                                                           
3 Veure quadre resum a l’annex I 
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l’espai perquè, a partir de les interaccions, aniran interioritzant les 

experiències personals i construint una valuosa experiència vital de l’espai.  

Berdonneau (2008), s’apunta a defensar la importància que té per l’infant 

explorar l’espai que l’envolta abans de fer-ne una representació. “la 

motricidad es esencial para la representación del espacio: la elaboración de 

representaciones mentales del espacio vivido se realiza mejor cuando se da 

una exploración activa de ese espacio”. Berdonneau (2008: 142) 

2.4. Desenvolupament dels mapes cognitius 

La psicologia ambiental4 és la disciplina que estudia les relacions mútues 

entre el subjecte i el seu context en ambients reals i, a grans trets, defensa 

que el coneixement d’un medi concret i específic influeix sobre la construcció 

de conceptes espacials abstractes i viceversa. Per tant, intenta comprendre 

el coneixement de l’individu respecte els espais concrets i quotidians com ara 

la casa, l’escola, el barri, etc. i ho fa a partir de mapes cognitius.  

La literatura consultada coincideix en que el terme mapa cognitiu prové de 

Tolman (1948), psicòleg neoconductista que va estudiar els patrons de 

comportament que construïen les rates dins d’un laberint.  

Tal i com apuntava Downs (1981) citat per Marchesi (1987), el terme mapa 

es pot entendre com una doble metàfora en el sentit que és una representació 

metafòrica de l’espai real i, alhora, també ho és de la representació mental 

de l’espai que té un individu (el mapa cognitiu). És per aquest motiu que no 

es pot considerar el mapa com una imatge exacta de la concepció mental de 

l’entorn que té l’individu de la mateixa manera que no és una imatge exacta 

de la realitat. Les convencions i abstraccions pròpies d’un mapa permeten 

aquesta relació metafòrica existent entre el mapa, la realitat i la ment. 

Per la Psicologia ambiental i les ciències del medi, el mapa cognitiu té a veure 

amb l’esquema mental o la representació interna que permet desenvolupar-

nos en l’entorn, és a dir, el que ens permet resoldre problemes de localització, 

orientació i desplaçament. Aquest esquema mental és va modificant i, per 

                                                           
4 Segons el diccionari de psicologia científica i filosòfica, la psicologia ambiental defineix el 

terme ambient de manera extensa, entenent els entorns naturals, els entorns construïts, els entorns 
socials, els entorns d'aprenentatge, etc. 

https://ca.wikipedia.org/wiki/Entorn_natural
https://ca.wikipedia.org/w/index.php?title=Entorn_constru%C3%AFt&action=edit&redlink=1
https://ca.wikipedia.org/wiki/Entorn_d%27aprenentatge


12 
 

tant, és modelable i dinàmic. I són molt útils per estudiar el coneixement 

espacial, tal i com apunta Vega (1985) citat a Ontoria et al (2006). 

Kevin Lynch (1960), fora de la psicologia ambiental, va ser un dels pioners 

en aplicar el mapa cognitiu en una metodologia que intentava fer intel·ligible 

les imatges mentals de les ciutats, en aquest cas de Boston, Jersey City i Los 

Angeles a The image of the city (1960). L’autor, en la configuració de la 

imatge de la ciutat, identifica aquests cinc elements d’interacció visual: 

 Path (via o camí): són conductes, línies que l’observador pot seguir i 

poden estar representades per carrers, vies de tren, canals, senders, 

etc. 

 Edge (límit): són elements lineals. Són els límits entre dues fases, 

ruptures lineals de la continuïtat; com ara murs, platges, cruïlles 

ferroviàries, etc. 

 District (districtes o barris): equivalen a seccions de ciutat de 

dimensions considerables, concebudes d’una manera bidimensional i 

homogènia. 

 Node (nodes): són punts estratègics d’importància en la ciutat com 

per exemple una plaça. 

 Landmark (fites o mollons): objectes físics, edificis o monuments que 

sobresurten com per exemple muntanyes, campanars, etc. 

The five elements- path, edge, district, node and landmark- must be 

considered simply as convenient empirical categories, within and around 

which it has been possible to group a mass of information. To the extent that 

they are useful, they will act as building blocks for the designer.  Lynch 

(1960: 109).  

Per Lynch, aquests cinc elements serviran a l’observador com a informació 

rellevant per crear, més fàcilment, una imatge mental que l’ajudi a orientar-

se. L’autor, afirma que l’home conviu amb i en l’espai i defensa que, per 

aquest motiu, la concepció espacial varia constantment. Explica, també, que 

les estructures cognitives són de vital importància perquè aquestes permeten 

la relació amb l’espai d’una manera completa i efectiva, a més de 

desenvolupar plans d’acció i accés a la informació espacial que facilita 

l’orientació en l’entorn i el desplaçament.  
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Per Carreiras (1986), la classificació dels cinc elements bàsics proposada per 

Lynch, ha rebut suport empíric per part de Magaña, (1978) i Aragonés, 

(1983). D’altra banda, Carreiras (1986) afirma que encara en són molts més 

els autors que s’inclinen per una reducció d’aquests cinc elements, com ara 

Siegel i White (1975), Kuipers (1978), Thorndyke (1981) o Hernández 

(1984), que suggereixen que els elements més significatius són les rutes i els 

mollons, i consideren (estan d’acord) que són suficients per poder moure’s 

en el medi. Tanmateix, coincideixen, també, en que hi ha un tercer element 

a tenir en compte: les relacions espacials de localització. Aquest tercer 

element, però, és molt elaborat, ja que, és l’element que permet fer 

representacions configuracionals, és a dir, ens dóna informació dels camins o 

trajectes per poder, finalment, fer relacions entre rutes i espais diversos. Pel 

que fa a la representació, cada un d’aquests tres elements correspon a una 

etapa progressiva. És a dir, equivalen a un tipus diferent de coneixement. Per 

tant, autors com ara Appleyard (1970), Shemyakin (1962), Siegel, Kirasic i 

Kail, (1978), etc. han manifestat que, des de la perspectiva de la psicologia 

ambiental, es treballa a partir d’aquests tres punts bàsics.  

En aquest sentit, Ontoria et al (2006), citant l’estudi de Martín (1989), estudi 

que compara la representació espacial que tenien de l’entorn els infants que 

residien en medis urbans i rurals, també considera que, des de l’àmbit de la 

psicologia ambiental, el mapa cognitiu és basa només en tres elements:  

Els mollons: objectes que criden l’atenció o punts de decisió de 

l’entorn que es perceben o es recorden i al voltant dels quals es 

coordinen les accions i les decisions. Són punts estratègics que 

serveixen a les persones per desplaçar-se en direcció a ells o utilitzar-

los com a punt de partida. 

Les rutes: és un tipus de coneixement seqüencial que permet moure’s 

des d’un molló a un altre molló, des d’un punt A a un punt B. En les 

rutes també es marquen els canvis de direcció que ens permeten 

arribar a destí i s’hi visualitzen la distància i els girs.  

Les configuracions: són el mitjà per emmagatzemar la informació 

que ens permet la localització dins del medi en una sola estructura 
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cognitiva. Són mapes de conjunt que inclouen elements que donen 

coherència i lliguen el conjunt. 

El mapa cognitiu és un constructe que descriu els processos cognitius 

implicats en l’adquisició la representació i el processament de la informació 

sobre els ambients físics reals, i està format per fites, rutes i configuracions 

i té una funció, bàsicament, adaptativa en tant que serveix per facilitar la 

localització, la orientació i el moviment en l’espai físic. Vilarrasa (1994:181) 

Segons Lázaro (2000), els tres elements que configuren el mapa cognitiu es 

poden considerar diferents tipus de coneixement espacial: el coneixement de 

punts de referència, el coneixement de les rutes i el coneixement 

configuracional. Aquests tres coneixements impliquen habilitats diferents. A 

més, autors com ara Shemyakin, (1962); Siegel, Kirasic i Kail, (1978); 

Carreiras i Codina, (1993); etc., han descrit les etapes del procés com una 

adquisició gradual de la representació interna.  

Segons Caballero (2002), referint-se a Martín (1988 i 1997), existeixen 

variables de l’entorn o variables personals que influeixen en el 

desenvolupament dels mapes cognitius i, per tant, afecten a la representació 

espacial d’aquests:  

Medi urbà i rural  S’han observat diferències entre els infants que viuen 

en un espai urbà i els infants que viuen en un medi rural ja que l’activitat que 

fan en el medi és diferent. Els nens de les zones urbanes es mouen en 

ambients més controlats i més petits, mentre que els nens de zones rurals 

ho fan per zones més àmplies i, per les seves estructuracions espacials, 

utilitzen mollons naturals com ara rius, arbres, una església, etc., és a dir, 

utilitzen mollons d’un nivell de lectura visual més gran. Aquest tipus de 

mollons facilita als infants del medi rural obtenir un millor reconeixement de 

l’entorn, fet que permet que puguin organitzar els coneixements en unitats 

coherents per poder aprendre-ho i recordar-ho. 

Familiaritat amb l’entorn  Dins un mateix entorn els individus poden tenir 

diferents experiències depenent de la freqüència d’activitat.  

La vinculació emocional  Té a veure amb la varietat de sentiments que 

produeix el tipus d’activitat que l’infant desenvolupa en aquell entorn. 
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Sexe  Influeix en l’activitat que desenvolupen dins el medi ja que s’ha 

detectat que les nenes es mouen en àrees més reduïdes i, per tant, les 

representacions espacials poden ser menys evolucionades que les dels nens. 

Permissivitat dels pares  Els pares són els que delimiten o no l’activitat 

que fa l’infant en el medi. Per tant, és una variable que influeix força a l’hora 

d’explicar la representació espacial. La permissivitat dels pares ve 

condicionada per una sèrie factors com ara el nivell socioeconòmic, el nivell 

cultural, el sexe de l’infant, els valors socials o el medi urbà o rural, entre 

d’altres. 

L’autora també destaca l’aportació de Fernández González, (1992). Que 

descriu altres variables que influeixen en la configuració dels mapes cognitius 

com ara l’edat, el nivell socioeconòmic, l’estructura de l’ambient físic a 

representar, etc. 

2.5. Línies de desenvolupament dels mapes cognitius 

Lázaro (2000), descriu dues línies de desenvolupament dels mapes cognitius 

que deriven dels treballs que va fer Jean Piaget, citat anteriorment a la pàgina 

8: 

1- La del desenvolupament dels sistemes de referència: sistemes 

egocèntric, fix i coordinat. 

2- La del desenvolupament de la seqüència d’adquisició dels elements 

dels mapes (molló, ruta i configuració). 

L’autor, d’acord amb el que estableix Mandler (1983), descriu que les dues 

línies es basen en el supòsit que el pensament i el comportament espacial es 

fonamenten en una representació cognitiva.  

La línia que segueix el desenvolupament dels sistemes de referència de les 

representacions ambientals té com a base la teoria de l’espai desenvolupada 

per Piaget però, a més, incorpora les aportacions del model de Hart i Moore 

(1971, 1973) referents a la interacció entre el subjecte i el medi, tenint en 

compte el coneixement físic de l’espai que té el subjecte a més de la interacció 

que s’estableix d’acord amb l’activitat, l’ús i els sentiments que experimenta 

el subjecte de l’espai.  
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D’acord amb el que exposa Lázaro (2000), Hart i Moore (1973) assenyalen 

que la capacitat que tenen els infants quant als mapes cognitius, evoluciona 

a través de tres etapes consecutives i progressivament més complexes fins 

que arriben a comprendre el sentit “objectiu” de les relacions espacials. 

Aquests sistemes de referència parteixen del període sensoriomotriu, passen 

pel preoperacional i finalitzen en l’estadi de les operacions concretes de 

Piaget, aproximadament als 11 anys. Els sistemes de referència es 

desenvolupen a partir de tres estadis: Nivell I: el sistema egocèntric, Nivell 

II: el sistema fix i Nivell III: el sistema coordinat. 

Pels ambients de mitjana escala, Lázaro (2000), proposa una delimitació 

d’aquests sistemes de referència basats en diversos treballs qualitatius sobre 

habitatges, arquitectura i psicologia, realitzats per Muntañola, i que prenen 

com a referent Piaget, Hart i Moore.  

Nivell I: Absència de coordinació, funcionalitat i egocentrisme indiferenciat 

1. Les relacions i elements dibuixat en aquest nivell tendeixen a 

representar interessos subjectius i no tant l’ordre o disposició real 

d’aquests. 

2. Les habitacions i els objectes, normalment, es representen separats, i, 

alguns infants, no defineixen els límits de les parets de les habitacions 

ni les comunicacions entre aquestes. Fins i tot, a vegades, ho dibuixen 

de manera agrupada o solapada. 

3. Hi poden aparèixer elements o habitacions agrupades que representin 

una relació més aviat subjectiva de la realitat. 

4. Els infants no representen el plànol real perquè hi ha confusió entre les 

relacions espacials, entre la part superior i la inferior, entre esquerra i 

dreta i davant darrere. També es barregen les perspectives. 

 Nivell II: Coordinació parcial, operativitat concreta del lloc i diferenciació de 

grup. 

1. En aquest nivell existeixen grups de mobiliari ben relacionats encara 

que es dibuixin en perspectiva frontal. 

2. Es poden agrupar habitacions en conjunts però, encara que hi hagi 

coordinació dins el conjunt, no hi ha coordinació amb altres conjunts. 
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3. Encara que els conjunts hi hagi una coordinació topològica, no hi ha un 

perímetre definit que els inclogui a tots; és a dir, no hi ha coordinació 

total. 

4. Degut a la manca de coordinació total, les habitacions estan 

comunicades només amb una altra habitació. 

5. Se superposen habitacions com si es tractés del tall vertical d’un edifici 

de pisos. Tot i això, les habitacions estan comunicades. 

Nivell III: Coordinació de conjunt, operativitat formal del lloc i representació 

abstracta. 

1. Als dibuixos existeixen relacions espacials coordinades i objectives. 

2. Els grups d’habitacions estan ben interconnectats, tant dins dels 

conjunts com entre ells. 

3. Hi ha perspectiva aèria. La coordinació total del dibuix pot estar 

referida a alguns elements particulars (entrada, distribuïdors, etc. ). 

4. Hi poden haver objectes de les habitacions que estiguin dibuixats amb 

perspectiva frontal, encara que el pla general sigui de vista aèria. 

5. L’estimació de les distàncies i proporcions, tot i que poden estar 

deformades, responen a les característiques topològiques. Pot 

identificar-se un perímetre que conté totes les estances.  

Segons Lázaro (2000, 61), la línia que ha pres més importància en els últims 

anys, ha estat la línia referent a la seqüència d’adquisició dels elements del 

mapa. Segons l’autor, els defensors d’aquesta línia començada per Shenyakin 

i desenvolupada per Siegel i White, parteixen de l’estudi de Piaget, (citat 

anteriorment a la pàgina 8) pel que fa referència a la representació espacial 

bàsica i la representació ambiental, per reforçar la idea del desenvolupament, 

al llarg dels anys, dels elements de les representacions. Per tant, Siegel i 

White defensen que les representacions que fan els infants segueixen una 

sèrie ordenada de passos segons l’edat: en primer lloc, apareixen els punts 

de referència, en segon lloc les rutes i en tercer lloc les configuracions. 

Segon Lázaro (2000) En aquesta seqüència es poden distingir quatre etapes 

consecutives descrites per Evans, Lázaro, Heft i Wohlwill, i Carreiras: 
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1. En primer lloc, els nens i nenes aprenen i perceben l’entorn a través 

de les seves accions, saben quins llocs hi ha i recorden mollons encara 

que no arriben a representar les relacions espacials entre ells. 

 

2. En segons lloc, quan els infants ja han adquirit les relacions 

topològiques, apareix l’aprenentatge de la ruta en un context i pot 

processar-se correctament la ubicació entre mollons o punts de 

referència pròxims. Hi poden haver diferents representacions d’aquest 

tipus però no hi apareix connexió entre ells. 

 

3. Després, s’adquiririen les relacions projectives, els mollons i les rutes 

per poden organitzar-se en petits conglomerats o en agrupacions amb 

bona organització interna però estan coordinats d’una manera molt 

pobra. 

 

4. Per últim, apareix la comprensió d’un sistema de referència fix i 

coordinat, és a dir, quan s’adquireix la comprensió euclidiana els nens 

i nenes ja poden adquirir una representació global de l’ambient. 

Apareixen rutes integrades. Aquesta estructura de referència permet 

inferir a través de les relacions espacials entre llocs que no han sigut 

experimentats a través de l’acció.  

Determinen, doncs, que les etapes de la seqüència de l’adquisició dels 

elements, té relació amb les etapes de desenvolupament de Piaget. La 

primera etapa correspon a l’edat d’un any i mig fins als quatre anys, la segona 

etapa entre els quatre i els set anys, la tercera etapa entre els set i els nou 

anys i l’última etapa entre els nou i els onze anys.  

2.6. El dibuix com a tècnica d’externalització de la 

representació espacial 

No es fácil el estudio cognitivo de todo el proceso de la representación 

ambiental. El proceso secuencial es largo y complejo. Simplificándolo: el 

sujeto que percibe un ambiente, obtendrá una representación interna por 

medio del proceso de comprensión, y, a través de proceso de producción, 

llegará a representar el ambiente (por medio del dibujo, por ejemplo) que 

se tiene a nivel de conciencia. Esto que el sujeto produce, que es objetivado, 

puede medirse. (Lázaro 2000: 43)  
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Les paraules de l’autor, ens serveixen, en aquest cas, per donar valor al dibuix 

com a tècnica d’externalització i, a més, ens permeten també la possibilitat 

de quantificar les produccions. 

Piaget i Inhelder (1967), en el seu estudi sobre l’ordre de la comprensió de 

les relacions espacials, van relacionar les etapes de l’evolució del dibuix 

infantil proposades per Luquet (1927) en el seu llibre Dibujo infantil amb el 

coneixement espacial.  

Etapes del dibuix segons Luquet (1927):  

Realisme fortuït (18 mesos a 2 anys): El dibuix és una prolongació de 

l’activitat motora; apareixen els primers gargots incontrolats. Demostren 

consciència de dibuix i un increment de la coordinació entre l’ull i la mà.  

Per Holloway (1982), Piaget i els seus seguidors no van observar infants en 

l’estadi de realisme fortuït degut a la dificultat que suposaven les 

representacions pels infants menors de dos anys. Per tant, Piaget i Inhelder 

tenen en compte només tres estadis descrits per Luquet:  

1. Incapacitat sintètica: (Etapa entre dos i quatre anys). L’infant 

comença a expressar-se gràficament. Els gargots esdevenen més 

intel·ligibles pels altres però els nens d’aquesta edat encara tenen 

problemes per coordinar les parts d’un dibuix tot i que comencen a 

aportar detalls d’aquests en la relació amb els altres. No tenen en 

compte les relacions euclidianes (les proporcions ni les distàncies) ni 

les projectives (perspectives amb projeccions i seccions). Així doncs, 

només tenen en compte les relacions topològiques. L’infant no és capaç 

d’organitzar els elements del model. 

 

2. Realisme intel·lectual: (Etapa entre els cinc i els set anys). Els seus 

dibuixos contenen elements que els nens saben que existeixen, és a 

dir que representen les parts ocultes d’un model. Les relacions 

euclidianes i projectives comencen a sortir però no hi ha coordinació 

general dels punts de vista ni coordenades generals. 
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3. Realisme visual: (a partir dels vuit o nou anys). Els infants comencen 

a dibuixar la realitat que perceben tal i com es veu en realitat tractant 

de ser objectius. La representació gràfica té cura de les proporcions, 

les distàncies i la perspectiva.  

2.7. Habilitats que es necessiten per fer un mapa 

Segons Liben (1981), citat a Marchesi (1987), el coneixement que un individu 

utilitza per resoldre problemes espacials o d’imatge espacial s’anomena 

pensament espacial. A aquest pensament se li pot atribuir el record de la 

distribució dels mobles d’una habitació o dels canvis de direcció que apareixen 

en una ruta. Per altra banda, l’emmagatzematge espacial té a veure amb la 

informació que té el subjecte però sense tenir-ne consciència. Quan es 

reflexiona sobre aquest coneixement, l’autor afirma que es converteix en 

pensament espacial. 

Per Comes, a Trepat i Comes (1998), la confecció d’un mapa és una habilitat 

cognitiva perquè l’elaboració d’un mapa implica fer un procés acurat de 

classificació i selecció d’una informació espacial. La cognició humana, és a dir, 

l’operació mental per mitjà de la qual esdevenim coneixedors dels objectes 

(acció de conèixer), opera seguint un procés d’elaboració de croquis gràfics i 

mapes mentals per ordenar i interrelacionar la informació significativa sobre 

l’espai. 

Piaget i Inhelder, d’acord amb Holloway (1982) en Estudi XIV -Trazos 

Diagramáticos y plano de una aldea modelo, exposen que el dibuix d’un plànol 

o mapa implica tres dificultats. La selecció d’un punt de vista particular que 

suposa problemes projectius. 

1. L’elaboració d’un sistema de coordenades euclidianes amb línies rectes 

i angles. 

2. La reducció a una escala menor, amb els conseqüents problemes de 

semblança i proporció. 

L’estudi conclou que l’infant és capaç d’elaborar un mapa i els eixos de 

coordenades abstractes a l’etapa de les operacions formals, és a dir, a partir 

dels 11-12 anys. 
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3. Intervenció pràctica 

El present treball és basa, fonamentalment, en la proposta didàctica que es 

va portar a terme a l’escola Bellpuig de Sant Julià de Vilatorta, municipi que 

es troba dins la comarca d’Osona, a la província de Barcelona.  

La cerca d’informació, per realitzar el present treball es va fer en el transcurs 

del període de Pràctiques III, entre els mesos de gener i març de l’any 2016. 

Durant aquestes dates, es va desenvolupar la intervenció didàctica. Aquesta, 

estava inspirada en l’experiència anomenada Bear wants to visit5.  

Durant el procés d’intervenció didàctica, es van dissenyar diferents activitats 

relacionades amb l’orientació, la localització, la distribució espacial6, etc. per 

tal d’acomplir l’objectiu de la proposta: proporcionar eines als nens i nenes 

de P5 perquè, al final d’aquesta, acabessin elaborant un mapa. El mapa que 

es demanava als infants tenia com a finalitat representar el camí entre dos 

punts: de la biblioteca fins a l’aula de P5.  

Així doncs, totes les dades que s’analitzen a continuació, han estat fruit del 

treball didàctic realitzat durant l’estada de pràctiques a l’escola. Per tant, 

s’analitzaran les produccions dels alumnes després de la intervenció 

didàctica. 

3.1. Metodologia 

El marc teòric del present treball servirà de base per a poder comprendre i 

analitzar els elements d’aquestes representacions gràfiques i poder donar 

resposta a la pregunta que es formulava a l’inici del treball.  

Per aquest motiu, per poder analitzar els dibuixos dels infants i observar la 

capacitat que tenen d’expressar, en un mapa, l’espai físic que es demanava, 

s’estudiaran segons la línia de desenvolupament dels mapes cognitius i 

s’analitzaran els dibuixos respecte a les següents preguntes: 

 Primera pregunta: quina presència hi ha de característiques del Nivells 

II i III descrits per Lázaro (2000) als mapes? 

                                                           
5  Heuvel-Panhuizen, M. Van den, Buys, K. (2005) 
6 Veure Vídeos 1,2,3,4,5 i 6 que mostren algunes activitats portades a terme a l’escola. Annex II 
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 Segona pregunta: apareixen mollons al mapa dels nens i nenes? 

 Tercera pregunta: el punt d’inici i final de la ruta coincideixen amb el 

que es demanava? 

 Quarta pregunta: quants girs o canvis de direcció coincideixen amb la 

realitat? 

 Cinquena pregunta: s’aproximen a la realitat les proporcions de les 

distància entre els girs o canvis de direcció? 

 Sisena pregunta: el mapa aporta alguna informació del context que no 

estigui estrictament lligada a la ruta? És a dir, és configuracional? 

Cal esmentar que cada dibuix s’ha identificat amb una lletra diferent per tal 

de poder-los diferenciar a l’hora de fer l’anàlisi7.  

3.2. Tipus de recerca 

La investigació que es porta a terme és descriptiva ja que s’obté informació 

a través de l’observació, concretament a través de l’observació participant. 

L’estudi s’emmarca dins el paradigma interpretatiu o etnogràfic perquè 

l’interès de l’estudi rau en descriure i explicar la realitat des del punt de vista 

dels participants, interpretant la realitat a través de les representacions 

gràfiques i les idees dels mateixos participants en un context determinat i des 

d’un punt de vista intern del grup estudiat.  

En el treball s’utilitzarà un mètode qualitatiu perquè el que es pretén és 

interpretar les representacions, és a dir, el que es vol obtenir és coneixement 

sobre la manera en que els alumnes d’infantil han interpretat les 

representacions formals d’espais físics per tal de poder donar resposta a la 

pregunta inicial. 

3.3. Descripció de la mostra 

Els alumnes que han participat en l’estudi són els de P5, nens i nenes que 

actualment es troben en l’últim curs de la segona etapa d’educació infantil i 

que tenen entre 5 i 6 anys. El grup està format per 11 nens i 11 nenes: 22 

alumnes, dos dels quals en són repetidors. Un dels infants, té dificultats 

d’aprenentatge, mentre que l’altre està pendent de diagnosticar, tot i que 

                                                           
7 Veure annex III 
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sembla que cognitivament no té cap problema, presenta certes dificultats en 

la parla i algunes dificultats de comportament.  

3.4. Instruments de recollida de dades 

La recollida de dades s’ha fet a partir de l’observació participant ja que s’ha 

observat el grup i la seva evolució des de l’interior del mateix, amb un 

projecte previ, adoptant un rol dins el grup de participant i, alhora, de 

regulador, mostrant interès per tots els subjectes. Segons Postic, De Ketele, 

(1992) 

La recollida de dades s’ha fet mitjançant gravacions, fotografies, petites 

entrevistes informals, notes de camp i, com a instrument més significatiu, 

s’han recollit les representacions gràfiques dels infants. A més, també s’ha 

recollit informació a través d’un petit qüestionari fet als pares, relacionat amb 

les variables de l’entorn o les variables personals que influeixen en el 

desenvolupament dels mapes cognitius i que, per tant, afecten a la 

representació espacial d’aquests8 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
8 Veure’n mostra a l’annex IV 
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4. Anàlisi dels resultats 

En el present anàlisi s’hi troben dos apartats: en primer lloc, l’anàlisi dels 

dibuixos que es realitzarà a partir de diferents preguntes i, posteriorment, 

una valoració global de tot l’anàlisi.  

Els infants, amb els seus dibuixos, han representat un ambient d’escala 

mitjana. Per aquest motiu, es troba adient comparar aquests dibuixos amb la 

classificació de Lázaro (2000). Segons les seves indicacions, totes les 

representacions gràfiques que han realitzat els alumnes de P5 haurien de 

tenir les característiques pertanyents al Nivell I: Absència de coordinació, 

funcionalitat i egocentrisme indiferenciat, que són les que els corresponen 

per l’edat que tenen. Per tant, es passa a fer la primera pregunta: 

 Quina presència hi ha de característiques del Nivells II i III descrits per 

Lázaro (2000) als mapes? 

El que s’ha valorat en els mapes dels infants no són les característiques del 

nivell I, perquè, com és obvi, s’hi aprecien forces elements d’aquesta etapa, 

sinó tot el contrari. S’ha valorat en una escala gradual entre: gens, poc i molt, 

la presència de característiques pròpies d’altres nivells en els dibuixos dels 

infants. 

  

                                    Fig.1. Gràfica 1                                                Fig.2. Gràfica 2 

Els resultats de les gràfiques 1 i 2 evidencien, amb un percentatge superior 

al 50% que en els dibuixos dels infants, que en molts dibuixos hi ha certes 

característiques pertanyents a nivells superiors. Sorprenentment, s’aprecia 
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en molts casos la presència de la perspectiva aèria, característica que només 

és present en els mapes del Nivell III, propis d’edats compreses entre 9 i 11 

anys.  

Un bon exemple d’aquest fet el trobem en el dibuix A, on la mirada de l’infant, 

en aquest cas, reflexa la capacitat d’observar l’espai des d’un altre punt de 

vista i superar l’egocentrisme infantil. Veiem, també, el mobiliari de l’aula de 

P5, concretament les taules representades també a través de la perspectiva 

aèria.  

 

Fig. 3. Dibuix A 

Així doncs, sembla adient remarcar que no tots els infants, tot i tenir la 

mateixa edat, es troben en el mateix estadi segons la línia dels sistemes de 

referència, línia que es basa en els treballs de Piaget i que ha estat 

desenvolupada per Hart i Moore (1971,1973), segons exposa Lázaro (2000). 

Els defensors de la teoria argumenten que els nens de cinc i sis anys es troben 

immersos en l’etapa “egocèntrica” on tot el coneixement espacial es relaciona 

en relació a l’infant. Per tant, per aquests autors es trobarien en el Nivell I: 

Absència de coordinació, funcionalitat i egocentrisme. Els resultats del 

present estudi, però, no confirmen la idea que els infants es troben en un 

estadi o en un altre en funció de l’edat sinó que, més aviat, semblen indicar 

que els estadis se solapen i que infants de la mateixa edat poden estar en 

etapes diferents o mostrar característiques d’etapes superiors.  

Es pot concloure que, en general, els infants poden tenir un altre punt de 

vista perquè l’alt percentatge d’alumnes que representen aspectes propis 

d’altres nivells és remarcable. D’altra banda, cal puntualitzar que en molts 

dibuixos els infants tendeixen a cometre errors a l’hora de dibuixar el mapa 
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real pel que fa a les direccions espacials entre dreta, esquerra, amunt i avall. 

A més, tal i com apuntava Luquet (1927) en alguns dels dibuixos dels infants 

hi apareix també una visió objectiva en el sentit que en alguns casos dibuixen 

les aules o la biblioteca com si fos una casa. Segons l’autor, aquesta visió és 

una característica pròpia de l’etapa de realisme intel·lectual, que equival a 

representar el que saben (que les habitacions estan dins una casa) i no pas 

el que realment veuen. 

El molló o fita és una característica pròpia del mapa cognitiu segons els 

paràmetres que ha establert la psicologia ambiental. Tal i com s’ha definit 

anteriorment, els mollons són objectes que criden l’atenció o punts de 

referència que serveixen de guia a l’hora de desplaçar-nos. Per aquest motiu, 

es voldria fer un aclariment abans d’entrar en l’anàlisi dels dibuixos dels 

infants: la representació de la biblioteca o l’aula de P5 a través del dibuix o 

l’escriptura no es consideraran mollons sinó que s’entendran com la 

representació de l’inici i el final de la ruta.  

Per analitzar aquesta qüestió s’ha dissenyat la segona pregunta: 

 Apareixen mollons al mapa dels nens i nenes? 

 

Fig.4. Gràfica 3 

Tal i com s’observa a la gràfica 3, destaquen, clarament, dos tipus de molló 

en els dibuixos dels alumnes. En primer lloc, s’hi troben les aules de P3 i P4, 

que surten representades en set dels dibuixos. En segon lloc, la porta del 
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vestíbul que apareix en sis ocasions. La segueix l’escala del vestíbul i la paret 

de vidre del passadís del davant de la biblioteca, que apareixen dibuixades 

tres vegades cadascuna. Per últim, i només en un dels dibuixos hi ha el rei 

Carnestoltes i la torre Eiffel (estructures de cartró que van estar exposades 

durant mesos al vestíbul de l’escola). 

Els mollons són presents en 15 dels 22 dibuixos. D’aquests 15, destaquen el 

dibuix I, el J, l’N i l’U perquè mostren més d’un molló. A més, també es troba 

rellevant la manera en que aquests mollons estan representats: els nens i 

nenes que dibuixen mollons de manera agrupada i sense ordre i els que els 

dibuixen de manera ordenada i coordinada. 

En el dibuix N hi apareix l’escala del vestíbul i les aules de P3, P4 

representades de manera desordenada i desproporcionada. Per contra, al 

dibuix I on hi apareixen tres punts de referència: l’escala del vestíbul, la porta 

del vestíbul i les aules de P3 i P4, es podria dir que s’adeqüen a la realitat 

perquè estan ordenats de manera coherent. 

       

Fig.5. Dibuix I                                                        Fig.6. Dibuix N 

Tal i com s’ha esmentat anteriorment, el mapa que es demanava als infants 

havia de complir unes característiques concretes. Entre elles, es requeria un 

punt d’inici i final de ruta específic; entenent com a punt de sortida la 

biblioteca de l’escola i com a punt d’arribada l’aula de P5. Per aquest motiu, 

es troba adient observar-ho a partir de la tercera pregunta:  

 El punt d’inici i final de la ruta coincideixen amb el que es demanava? 
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Fig. 7. Gràfica 4    

                                                             

 Fig. 8. Gràfica 5 

D’acord amb els resultats obtinguts, un 54,55% dels alumnes va iniciar la 

ruta en el punt d’inici que es requeria. Per contra, un 45,45% d’alumnes no 

van prendre com a punt d’inici la biblioteca. En els dibuixos s’observa dos 

tipus d’error: un és la direcció inversa, és a dir, els alumnes que han fet 

aquest error han començat la ruta a P5, i l’altre tipus d’error és l’absència de 

representació de principi o final de ruta o d’ambdós.  

Si centrem la mirada en el dibuix J s’observa, clarament, la figura del 

personatge que surt des de la biblioteca, a més, l’infant il·lustra el punt 

54,55% 22,73%
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d’arribada amb el símbol de la fletxa, tot indicant que és en aquell punt on 

hauria d’entrar.  

       

                       Fig.9. Dibuix J                                                           Fig.10. Dibuix P 

D’altra banda, el dibuix P és un exemple de la mirada egocèntrica força 

present entre els nens i nenes de 5 i 6 anys segons la bibliografia consultada. 

En el dibuix s’observa un camí de fletxes que indica la direcció des de l’aula 

de P5 cap a la biblioteca. Per tant, és evident que en aquest cas, l’error és 

per prendre la direcció inversa.  

Quant al segon tipus d’error, es mostra el dibuix H on no hi apareix ni principi 

ni final, és a dir, no hi ha ruta. En el dibuix M en canvi, hi apareix un inici 

però hi ha absència de final. 

      

                  Fig.11. Dibuix H                                                           Fig.12. Dibuix M 

Els resultats extrets d’aquesta pregunta mostren, d’una manera indirecta 

però clara, el total de mapes que no presenten una ruta, que són els que es 

representen amb l’etiqueta: absència de principi o final o d’ambdós. Ja que 

en aquest cas concret, s’ha entès la ruta només com una connexió entre un 

punt d’arribada i un punt de sortida. Per tant, només hi ha cinc dibuixos que 
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no representen una ruta tot i que, cal destacar que en dos d’aquests cinc la 

idea de camí hi és present.  

Per Carreiras (1986), la ruta és una representació de tipus procedimental 

perquè conté tota la informació sobre les decisions que el subjecte va 

prenent. Per tant, en els dibuixos del infants es poden observar el registre 

que cada infant té del punt de sortida i també quan creu que s’han d’anar 

efectuant els canvis de direcció per poder arribar a destí. Per aquesta raó, 

s’ha trobat adient fer analitzar aquest fet a través de la quarta pregunta:  

 Quants girs o canvis de direcció coincideixen amb la realitat? 

En el plànol original de l’escola que es mostra en la figura 13, es pot observar, 

en color vermell, la ruta que els infants havien de plasmar en el dibuix. En 

aquest mapa s’hi observen tots els girs que hi ha des de la biblioteca fins a 

l’aula de P5. En total, hi ha quatre girs.  

 

Fig. 13. Plànol de l’escola indicant la ruta 

En la gràfica següent, s’hi representen el total de canvis de direcció que els 

infants han representat correctament en el seu dibuix sobre el total de quatre 

girs.  
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Fig. 14. Gràfica 6 

Com s’observa en la gràfica 6, el percentatge d’encerts és molt variable entre 

els diferents alumnes i va del 100% d’encerts al 0%. Per tant, es fa difícil fer 

una valoració global però cal destacar que en els girs on es produeixen més 

errors són aquells que s’han d’efectuar en entrar o sortir d’una habitació. En 

molts casos, els infants dibuixen la ruta com si en sortir de la biblioteca no 

calgués efectuar un gir a l’esquerra per prendre la direcció correcta i l’entrada 

a l’aula com si el passadís hi desemboqués directament.  

Un bon exemple del que s’explica es pot apreciar en el dibuix E, on s’observa 

que l’infant ha dibuixat la biblioteca com si es pogués sortir recte i entrar a 

l’aula sense efectuar cap canvi de direcció.  

        

                        Fig. 15. Dibuix E                                 Fig. 13(bis). Plànol de l’escola indicant la ruta 
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Pel mateix Carreiras (1986), la representació d’una ruta implica, també, 

conèixer la distància dels trams entre els diferents canvis de direcció.  

En el plànol de l’escola que es mostra en la figura 13(bis), s’aprecia, també, 

la distància d’aquests trams. En aquest cas, n’hi ha tres: el tram més llarg és 

el que va des de la biblioteca fins al final del vestíbul, el més curt és el que 

travessa el vestíbul i part del passadís petit i, per últim, el tram mitjà que és 

el que pertany al passadís de les aules de P3, P4 i P5.  

D’acord amb aquesta ordenació dels trams segons la distància, s’ha passat a 

valorar els dibuixos dels alumnes en funció de quants trams del dibuix 

ocupaven la posició relativa correcta quant a llargada. La cinquena pregunta 

que s’ha dissenyat ha estat:  

 S’aproximen a la realitat les proporcions de les distància entre els girs 

o canvis de direcció? 

 

Fig. 16. Gràfica 7 

Tal i com s’observa en la gràfica 7, el percentatge d’infants que han dibuixat 

correctament la distància dels trams és força reduït. Cal puntualitzar, però, 

que la diferència entre alguns dels trams no és fàcil d’apreciar (fins i tot pels 

adults) i, a més, s’ha de tenir en compte que els infants no van veure el plànol 

real de l’escola, és a dir, que només ho van experimentar a través del terreny. 
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Per aquest motiu, el que es vol remarcar no és el nombre d’errors comesos 

sinó el d’encerts. 

Prenent com a exemples els dibuixos K i U, podrem apreciar la proporció de 

les distàncies. Prenent com a referència la figura 13(bis, bis), i si ens fixem 

en el dibuix U, a primer cop d’ull, sembla que les proporcions dels trams de 

la ruta siguin correctes (deixant de banda la col·locació de la biblioteca i el 

primer tram que no s’ha tingut en compte) però, si ens hi fixem en detall, 

s’observa com l’infant ha representat el primer tram com el més curt, el segon 

tram com el segon més llarg i l’últim com el més llarg de tots. Tot el contrari 

del dibuix K, que, si girem el full 180 graus, i obviem, també, la col·locació 

de la biblioteca, veiem que en aquest cas sí que ha representat les 

proporcions dels tres trams tal i com es mostren en la realitat.  

 

Fig. 13 (bis,bis). Plànol de l’escola indicant la ruta 

         

     Fig.17. Dibuix K                                                     Fig.18. Dibuix U 

Com a últim aspecte, s’analitzarà el conjunt del mapa i es farà a través de la 

sisena pregunta:  
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 El mapa aporta alguna informació del context que no estigui 

estrictament lligada a la ruta? És a dir, és configuracional? 

Aquesta pregunta no pretén respondre si els alumnes de cinc i sis anys han 

fet un mapa global del conjunt, és a dir, si han contextualitzat i situat la ruta 

dins l’escola perquè, com s’observa en gairebé tots els mapes, el que han fet 

els infants ha estat, precisament, aïllar la ruta com si aquesta no estigués 

integrada dins de l’escola (entenent l’escola com el medi on està inserida la 

ruta que s’ha treballat). Per tant, es pot deduir d’aquesta absència de visió 

de conjunt que, en l’estadi de desenvolupament actual dels infants, l’etapa 

de la representació de les configuracions encara no s’ha iniciat o es troba en 

una fase incipient. D’altra banda, cal remarcar que només en un dels casos 

hi ha un element que es podria considerar com una fase embrionària del que 

serà la representació del coneixement global del medi: l’escala. La 

representació i col·locació d’aquesta observa en el dibuix I, que pertany a la 

figura 5. 

També, cal destacar que, en un mapa que es va fer posteriorment en grups 

cooperatius, el mateix alumne que fa fer el dibuix I va participar en 

l’elaboració d’un mapa que encara aporta més informació suplementària de 

l’entorn global de l’escola.  

Al mapa del grup cooperatiu que es mostra en la figura 19 s’hi pot observar 

l’escala del vestíbul, objectes de cartró del vestíbul com ara una piràmide 

d’Egipte, el Big Ben, l’Estàtua de la llibertat, etc., la porta de secretaria, el 

despatx del conserge, la porta d’entrada a l’escola, la porta corredissa, el 

supermercat que tenen per fer joc simbòlic i les portes de les aules de P3, p4 

i p5. A través d’aquest dibuix, ja no només s’observa una ruta isolada sinó 

que s’hi pot observar un context més globalitzat i integrat dins del medi. 

Cal destacar, també, que els infants, en aquest cas, van dibuixar la totalitat 

del passadís de les aules, és a dir, en la part superior del dibuix 19 s’aprecia 

que, a través del passadís, per l’extrem esquerre, es pot sortir al carrer i pel 

dret al pati dels grans, fet que coincideix amb la realitat. S’ha de puntualitzar 

que, aprofitant aquesta representació del passadís, la tutora va fer una 

aportació interessant als infants; els va suggerir de posar el símbol de la creu 
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(X) als extrems del passadís per deixar clar que el camí que s’havia de 

prendre era el que et portava directament a l’aula de P5.  

 

Fig. 19. Dibuix mapa cooperatiu 

 

4.1. Valoració general de l’anàlisi  

Segons Piaget i els seus seguidors, tots els infants estudiats es troben en 

l’etapa preoperatòria. En aquesta etapa el pensament de l’infant està 

caracteritzat, fonamentalment, pel seu pensament egocèntric. Per tant, 

s’entén que representen la localització espacial en relació al seu punt de vista. 

Dins l’estudi VII- coordinació de perspectives de Piaget9, popularment 

conegut com la prova de les tres muntanyes, on el propòsit d’aquest exercici 

era examinar la consciència evolutiva del punt de vista dels nens i nenes en 

relació amb els altres objectes. L’autor suís conclou que els infants d’aquesta 

edat no són capaços d’entendre diferents perspectives per a diferents 

observadors i constata que els nens i nenes de cinc i sis anys només 

consideren el seu propi punt de vista com l’únic possible.  

Com es pot observar a través dels resultats que s’expressen en la gràfica 1, 

on s’aprecia un resultat satisfactori del 59% dels infants, 13 alumnes de 22 

han sigut capaços de representar algun element corresponent a un nivell 

superior del que els tocaria per l’edat que tenen. Aquest fet confirma que més 

de la meitat dels infants de l’aula han tingut, per exemple, la capacitat de 

                                                           
9 Holloway (1982)  
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representar la ruta des d’una perspectiva aèria o de dibuixar-la pensant en el 

camí que hauria de fer una altra persona per poder arribar a l’aula de P5 

(resultat que s’observa en la gràfica 4 i 5). El resultat obtingut no pretén 

desacreditar totes les observacions i conclusions fetes per Piaget i 

desenvolupades pels autors que han dissenyat la classificació per nivells però 

si que té el propòsit de mostrar una possible causa que justifiqui que els 

resultats obtinguts s’allunyin del que prediu aquesta teoria. 

En primer lloc, segons exposa Ochaíta (1982) en un dels seus estudis, 

(Huttenlocher i Preson 1973 i 1979) van confirmar que els nens i nenes no 

sempre fan errors quant a l’egocentrisme. Els autors manifesten que aquests 

tipus d’errors, en gran mesura, depenen del tipus de consigna que els 

alumnes reben a l’hora de fer la prova.  

Marchesi (1983), per la seva banda, enforteix la idea de Huttenlocher i Preson 

donant arguments de pes que evidencien una possible raó per la qual el 

pensament egocentrista dels infants de l’escola Bellpuig té poca presencia. 

L’autor assenyala que la majoria de proves de representació mental que s’han 

fet en infants han estat portades a terme a través de models d’espai en petita 

escala, com ara maquetes, on els infants han hagut d’observar l’espai des de 

fora. En el nostre cas concret, ha estat ben diferent ja que l’espai que han 

hagut de dibuixar els alumnes ha estat un espai de mitjana escala. El tipus 

d’espai, per tant, ha permès que els nens i nenes de P5 hagin pogut tenir una 

visió des de dins, que l’hagin pogut experimentar amb llibertat, viure’l, etc. 

Tot el contrari, doncs, d’algunes proves que portaven a terme Piaget i els 

seus seguidors on els petits potser tenien l’avantatge de poder observar 

l’espai des de diferents perspectives (en una maqueta) però no el podien 

experimentar a través del seu cos i els seus moviments. Hannoun (1977), 

destacava la importància de l’espai viscut per l’infant i defensava que aquest 

ha de viure l’espai a través del moviment, fet que evidencia la gran 

importància que té pels alumnes d’infantil l’exploració del medi amb el propi 

cos. 

Un altre argument que assenyala Marchesi (1983) té a veure amb el temps 

de què disposen els alumnes a l’hora de fer les proves ja que, en molts casos, 
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disposen de molt poca estona per visualitzar i assimilar l’espai que els 

mostren a partir de la maqueta o el dibuix.  

Per tant, si l’orientació i l’activitat en el medi són aspectes que, normalment, 

precedeixen a la representació mental, les conclusions que s’extreuen de les 

proves realitzades en petites escales no es poden donar del tot per vàlides 

per a espais d’escala mitjana o gran. 

Per la seva banda, les paraules de Comes (1998), Cabanellas i Eslava (2005) 

i Berdonneau (2008) posen en valor les aportacions que fan referència al 

caràcter de la prova més que no pas a la incapacitat per part dels alumnes.  

Lázaro 2000, argumenta que segons Siegel i White (1975) els mollons 

s’adquireixen en edats molt primerenques. Pel què fa als resultats obtinguts 

en la gràfica 3, es pot concloure que el supòsit és encertat perquè, tal i com 

s’aprecia, apareixen mollons en 15 dels 22 dibuixos realitzats.  

Com s’ha comentat anteriorment, la representació és una aproximació de la 

realitat i, per tant, no pot ser exacta, sobretot en aquestes edats. D’altra 

banda, cal destacar la importància que Carreiras (1986) dóna als mollons. 

Segons l’autor, tenen un paper essencial pel què fa als processos d’orientació, 

ja que serveixen per definir un lloc en concret. Observant la col·locació dels 

mollons en els alguns dibuixos, es pot apreciar la coincidència amb la realitat.  

D’acord amb el que descriu Lázaro (2000), el coneixement dels punts de 

referència té a veure amb l’habilitat per recordar l’existència d’alguns 

elements en determinats llocs. La bibliografia consultada determina que 

l’interès per representar un molló en concret sol coincidir amb l’interès o 

l’actitud personal que ens lliga al lloc, és a dir, la vinculació. Però també pot 

ser degut a les característiques físiques que té el molló, ja sigui per la seva 

forma, la seva mida, la seva visibilitat, etc. Appleyard, Sadalla et al. (1980) 

van dissenyar un índex de referencialitat equivalent a una escala de 18 

característiques per conèixer els motius pel qual es representava el molló. 

L’estudi, va concloure que la familiaritat, la visibilitat del molló a distància i 

la importància cultural, eren en les primeres posicions de la classificació.  
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Pel què fa a la representació dels mollons que han representat els infants, es 

creu que, la variable familiaritat és totalment destacable i significativa perquè 

gairebé tots els infants que han representat mollons han dibuixat com a punts 

de referència elements o llocs que utilitzen i freqüenten, com ara les aules de 

P3 i P4, l’escala de vestíbul i la porta corredissa del vestíbul. Aquests elements 

de referència són els que els infants utilitzen en el seu dia a dia perquè pugen 

i baixen les escales per anar a informàtica o anglès, obren i tanquen la porta 

corredissa i entren i surten contínuament de les aules de P3 i P4.  

Per a la construcció d’un mapa, Carreiras (1986) i Lázaro (2000) apunten que 

conèixer els mollons no significa saber representar una ruta en un mapa ja 

que en aquesta hi ha d’haver un coneixement de la relació entre els objectes. 

A part, deixen clar que, habitualment, apareixen mollons en mig de la ruta 

però no en totes les ocasions. Per Carreiras (1986), el coneixement d’una 

ruta significa saber representar un registre d’indicis entre el punt de partida, 

punts intermedis de la ruta i el punt d’arribada. Entre aquests indicis es troba 

la percepció de la distància dels trams de les rutes així com els canvis 

específics de direcció que s’han de realitzar per arribar a destí. 

Aquestes decisions que permeten que ens desplacem es visualitzen en 

diversos dibuixos dels infants, i, en alguns casos, l’adequació a la realitat és 

veritablement remarcable. Per tant, es pot concloure que hi ha infants que 

han sabut representar les distàncies, altres els canvis de direcció, altres la 

posició dels mollons, etc. però molt pocs, és podria dir que només un dels 

dibuixos, l’I, ha sabut fer la representació més fidel a la realitat.  

Pel què fa a les configuracions, ja s’ha argumentat que en les representacions 

dels infants hi ha una absència d’aquestes però que hi apareix algun element 

que pot mostrar un estadi previ de les configuracions. En aquest cas, doncs, 

els mapes dibuixats pels infants indiquen que la capacitat de representar 

configuracions encara no s’ha adquirit.  



39 
 

No s’ha pogut trobar relació entre una millor representació de l’espai i la 

variable de permissivitat dels pares o la influència del mitjà de transport que 

utilitzen per anar a l’escola10.  

Pel què fa a la variable vinculació emocional i freqüència d’ús, cal remarcar 

un fet que pot ser important per explicar el major coneixement de l’espai i la 

major capacitat de representació d’aquest: l’infant que va realitzar el dibuix 

I entra cada dia per la porta del vestíbul i, sovint, entra a la sala de mestres 

(que es troba al costat de la biblioteca) o freqüenta els despatxos de 

secretaria i direcció (que es troben a la zona del vestíbul) perquè la seva mare 

és mestra de l’escola. Per contra, els altres alumnes accedeixen a l’escola pel 

pati i entren directament a l’aula. Així doncs, tot i que no es pot obviar que 

aquesta no pot ser l’única explicació de la major precisió del mapa, tampoc 

es pot negar que hi pot tenir una relació directa.  

Pel que fa a la variable sexe, s’observa una lleu diferència entre nens i nenes 

però no és espacialment remarcable11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
10 Veure l’annex IV 
11Veure taula a l’annex V 
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5. Conclusions 

L’objectiu del present estudi, quan es va plantejar, era respondre la pregunta: 

”els infants de cinc i sis anys són capaços de dibuixar un mapa que representi 

la realitat?”. Després de l’anàlisi dels resultats es pot concloure que sí, que 

poden però amb matisos i limitacions que tot seguit s’explicaran.  

En primer lloc, s’han observat, en els dibuixos dels infants, característiques 

pròpies de nens i nenes més grans segons els estudis teòrics sobre aquest 

camp. Aquesta constatació demostra que l’edat de l’infant no li impedeix 

mostrar capacitats que, suposadament, estan fora del seu abast. D’altra 

banda, però, s’ha de tenir en compte que l’edat és un factor que influeix en 

el nivell en que els alumnes poden representar el seu mapa cognitiu. En 

aquesta línia, el present estudi sembla confirmar la teoria del 

desenvolupament de la seqüència d’adquisició en el sentit que en funció de 

l’edat els nens tendeixen a presentar característiques pròpies d’un grup 

determinat però, al mateix temps, el resultat obtingut sembla indicar que 

l’edat no és un factor tan determinant com apunta la teoria. 

En la majoria dels dibuixos dels nens i nenes de cinc i sis anys s’hi observa, 

doncs, la capacitat que tenen de representar els seus propis mapes mentals 

ja que, a través dels mapes realitzats, es pot veure que en algunes ocasions 

les representacions comencen a ser documents que utilitzen codis propis del 

llenguatge cartogràfic, com ara la distribució, l’ordre, les proporcions, les 

distàncies, etc.  

En segon lloc, s’ha de destacar que, en gran mesura, les representacions en 

aquesta edat poden estar influenciades per la vinculació que tenen els infants 

amb el lloc que representen i també per l’activitat que hi desenvolupen. En 

aquest sentit, es creu que el caràcter de la prova o exercici que es presenta 

als infants també pot influir, de manera significativa, en la posterior 

representació del medi. Per aquest motiu, es creu fermament en la utilització 

de didàctiques innovadores i engrescadores com la que es va portar a terme 

a l’escola, inspirada en la proposta Bear wants to visit12, ja que va permetre 

als alumnes no només fer una exploració directe de l’espai sinó que, a través 

                                                           
12 Heuvel-Panhuizen, M. Van den, Buys, K. (2005) 
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d’aquesta, els infants van connectar amb el que es demanava i també van 

trobar-hi sentit. Aquest fet, va permetre que els infants poguessin 

desenvolupar aspectes relacionats amb la noció espacial, poguessin 

comprendre el significat d’aquests conceptes i, finalment, poguessin fer-ne la 

corresponent representació. 

A través dels dibuixos dels nens i nenes, sembla que els mollons s’adquireixen 

en un primer estadi, les rutes en un segon estadi i les configuracions com a 

últim pas. Per tant, els alumnes d’aquesta edat es troben en el procés de 

construcció de la representació del seu mapa mental i, per aquest motiu, 

presenten divergències significatives entre ells. La constatació de diferències 

entre infants de la mateixa edat no és una novetat sinó que reflecteix, una 

vegada més, la realitat de l’escola. 

Aquesta diferència entre els nivells dels infants no ha de ser un obstacle a 

l’hora de treballar uns determinats conceptes sinó que ha de servir per 

reflexionar sobre com s’han de dur a terme certes pràctiques educatives dins 

l’escola.  

Per tant, entenent les diferències existents entre els infants, una mateixa 

pràctica pot portar-se a terme per a diferents motius o bé pot servir per a 

consolidar diferents estratègies per a cada alumne. En aquesta línia, les 

paraules de Berdonneau (2008) apunten com, per alguns infants, és de vital 

importància fer representacions mentals de l’espai que els envolta i del seu 

propi cos perquè, d’aquesta manera, milloren en activitats de la vida 

quotidiana (l’espai tridimensional), o bé els ajuda a consolidar l’aprenentatge 

en la lectura i l’escriptura (espai pla).  

Comes a Trepat i Comes (1998), per la seva banda, posa de manifest que 

l’exercici d’elaborar un mapa mental pot servir no només per contribuir a 

ordenar i interrelacionar la informació significativa sobre l’espai sinó que 

també pot utilitzar-se com a eina facilitadora de registre mental de la 

informació o memorització. L’autora àmplia aquesta visió posant en valor el 

significat acadèmic que té, per l’alumne, l’elaboració d’un mapa, però va més 

enllà i proposa que aquesta representació del mapa pugui servir, també, com 

a instrument de coneixement per a ensenyar a pensar l’espai. 
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D’acord amb el que apunten les autores, la feina del docent és la de 

proporcionar tasques als alumnes entenent sempre quines són les seves 

necessitats, limitacions i capacitats. Per tant, una mateixa pràctica educativa, 

en aquest cas concret la representació d’un mapa mental, pot derivar en 

diferents tasques per a diferents alumnes i diferents necessitats; englobant 

així diferents nivells per tal que cada alumne pugui desenvolupar al màxim 

de les seves capacitats.  

Per concloure, cal dir que ha estat gratificant dur a terme una proposta 

didàctica pròpia (basada en una proposta ja existent) i poder veure com, al 

final del procés, els nens i nenes han expressat, a través del dibuix, la ruta 

que es demanava. En termes generals, es pot afirmar que els infants han 

estat capaços d’emmagatzemar la informació i el coneixement que tenien de 

l’espai i traslladar-lo al paper en forma de mapa; tenint en compte les 

limitacions pròpies de l’edat i les diferències entre infants de la mateixa edat. 

Com a futura mestra, és encoratjador veure com els alumnes són capaços de 

superar els límits que, a vegades, els posem i, d’aquesta manera, superar les 

expectatives dels adults. 
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Annex I 

 

 

Annex II 

- Vídeos 1,2,3,4,5 i 6 han estat entregats en mà al tutor. 
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Annex III 

       

Dibuix A                      Dibuix B 

          

Dibuix C                      Dibuix D 

           

Dibuix E                                 Dibuix F 
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Dibuix G                                 Dibuix H 

          

Dibuix I                                 Dibuix J 

          

Dibuix K                                 Dibuix L 

          

Dibuix M                      Dibuix N 
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Dibuix O                                 Dibuix P 

          

Dibuix Q                                 Dibuix R 

          

Dibuix S                                 Dibuix T 

          

Dibuix U                                 Dibuix V 
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Annex IV 

 

 

Annex V 

 

Nen Nena

Taula de valoració global per 
sexes

Punt de vista Mollons

Ruta Configuracions

Total


