
orientació
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orientaquè?
Què entens per orientar-se?

 

Tres exemples que demostrin que saber orientar-se és 
important.

 

Com en podem orientar-nos?



rosa dels vents
Els punts cardinals són un sistema de referència per a orientar-nos a l’espai 
i als mapes.

Tenen el seu origen en el nom de les direccions dels vents i les antigues 
cartes de navegació.



rosa dels vents
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rosa dels vents







ON SOM?
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



COORDENADES 
ES CASTELL   39° 52' 39" N,   4° 17' 23" E.

SANT LLUÍS   39° 50′ 58″ N    4° 15′ 29″ E

ES MIGJORN   39° 56′ 43″ N    4° 02′ 56″ E 







ELS MAPES



ESCALA NUMÈRICA
 
 
 

 

 

 

 



ESCALA GRÀFICA
Posa un paper just davall l’escala (que servirà de regle per buscar 

distàncies).
 
En el paper agafa les marques de 0, 500, 1000, 1500, etc.
 
Transporta aquest paper en el lloc on vols calcular la distància.
 
Calcula aquestes distàncies en metres:
 
1. Del Far de Cavalleria a la Mola de Fornells:
 __________
  
2. De la Punta de Sa Torre a  l’illa des Porros:  
 ___________
 
3. De l’illa des Porros a l’illa Bledes:
 __________
 



LA BRÚIXOLA
La brúixola és una agulla imantada que 

s'orienta   sempre cap al Nord 

magnètic i que pot girar lliurement 

sobre un suport vertical fixat en el 

centre d’un cercle dividit en 360º, 

tot marcant els 4 punts cardinals (N, 

E, S, O).

 

 
 



LA BRÚIXOLA
Per mesurar el rumb (angle respecte 

al nord magnètic) en el qual es 

troba alguna referència

1. Apuntar cap a la referència amb 

la fletxa de direcció .

2. Girar el limbe, anell giratori 

graduat, fins que la marca N del 

mateix, fletxa orientadora,  

coincideixi amb l'agulla magnètica 

vermella.

3. Llegir el rumb en el punt de 

lectura o línia d'índex.

 
 



BRÚIXOLA - RUMB
Amb l'ajuda de la brúixola col·loca el mapa ben orientat.

 
2.  Localitza la muntanya de Santa Àgueda.

Quina alçada te? ______
 
Agafant com referència el Far de Cavalleria, cap quina direcció està ? 

______
 
Quin rumb hauríem d'agafar per anar-hi ? ______
 
A quina distància està del Far ?_____
 

 



BRÚIXOLA - RUMB
3. Quin rumb hauríem d'agafar per anar-hi  a l’illa Bledes? ________
 
4. Identifiqueu un punt que considereu significatius i calculeu el rumb i la 

distància.
 
Punt  __________
 
Rumb __________
 
Distància__ ________
 
5. Des del portell d’entrada, quin rumb tenen els següents punts:

El  Toro           _____________
 
Cala Pregonda    _____________
 
Punta Vernís       ____________
 
Torre de Fornells.   _____________



BRÚIXOLA - DIRECCIÓ
Per indicar la direcció d'un rumb donat.
 
1. Girar el limbe, anell giratori graduat, 
fins que el rumb triat coincideixi amb el 
punt de lectura o línia d'índex .
 
2. Amb la brúixola a la mà girar amb tot el 
cos sobre el nostre mateix eix fins que la 
marca N del limbe, fletxa orientadora, 
coincideixi amb l'agulla magnètica .
 
3. Aixecar la vista, observar el terreny i 
buscar referències sobre la direcció que 
indica la brúixola a través de la data de 
direcció de viatge.
 
4. Mentre no canviem de rumb, la marca N del 
limbe, fletxa orientadora, ha de coincidir 
amb l'agulla magnètica vermella.
 
 



BRÚIXOLA - DIRECCIÓ
Indica….
 
Quina muntanya està a 240º?
_______________________
 
Què hi ha a la punta que està a 210º?
________________________
 
Quina muntanya està a 160º?
________________________
 
Què es veu a l’horitzó a 120º?
________________________
 
 

 



CIRCUIT D’ORIENTACIÓ
CIRCUIT D’ORIENTACIÓ

· Troba els quatre punts indicats.

· A cada punt hi ha una capsa amb gomets. Aferra un d’ells a la targeta de 

resposta i cerca el següent punt.

· La distancia, en passes, és aproximada.

· No amagueu ni barateu de lloc les capses amb els gomets.

· No trepitgeu les plantes.

· Des de l’últim punt heu de veure la  cúpula antiga. Heu de calcular el rumb 

per arribar a ella.


