
          L’AVENTURA DELS PLÀNOLS
                              (Inca)

L’objectiu d’aquesta activitat  és aprendre a  orientar-se i  conèixer la ciutat  d’Inca a través d’un
plànol en paper. Pel camí, també es faran estimacions i mesures de longitud i aprendrem moltes
coses interessants.

Apuntau els carrers i places pels que passareu si
sortiu de la plaça ANTONI MATEU

Apuntau els carrers i places pels que passareu si
sortiu del carrer BISBE LLOMPART
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Plaça de Santa Maria la Major
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MIDA DE
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ORDINADOR

Distància total
recorreguda

NO ES FA NO ES FA

Preguntes que ens podem fer

Claustre
de Sant Domingo

- Què signifiquen les mans que hi ha abans d’entrar al claustre?

- Quina parella d’instruments per mesurar el temps presenta? Per què són 
diferents? (a la darrera plana en pots fer un dibuix)

Carrer de
Sant Sebastià

- Com es representa normalment Sant Sebastià?

- Per què aquest carrer li va dedicar una capelleta a una de les façanes?

Plaça
Mallorca

- Cerca un monòlit de pedra i apunta les distàncies que hi apareixen

- Mira el plànol de Mallorca. A quina distància te pareix que es troba el port 
d’Alcúdia d’Inca?

Plaça de
Santa Maria

la Major

- Fes una estimació acurada de l’alçada del campanar de l’església

- La llarga façana de davant l’església presenta algun patró?

Plaça
Espanya

- Quin edifici públic important hi trobam en aquesta plaça?

- Mira el rellotge superior. Com està escrit el nombre 4?

Plaça de
la Quartera

- Què representen les dues escultures assegudes de la plaça? Per què?

- Quin edifici hi ha rere l’escultura? Quina relació té el seu nom amb la plaça?

Carrer 
Bisbe Llompart

- Els números de les cases de la part alta d’aquest carrer són molt curiosos. 
Sabries troba la pauta que segeuixen?

- Segueixen alguna pauta les faroles i els arbres?



A la plaça Mallorca trobam uns empedrats de llambordes amb dissenys curiosos. Dissenya el teu
propi trespol amb llambordes rectangulars de 2x3.



- Pots aprofitar aquest espai de paper en blanc per copiar les línies d’un rellotge de sol.
- També, si heu vist l’escultura de Josep Maria Sirvent a la Gran Via Colom, la pots dibuixar.
- I si heu vist l’escultura de la lluna de Toni Mandilego al carrer de Jaume Armengol, sabries
dibuixar les fases de la lluna?


