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L'habitatge. Indicador del desenvolupament d'un país

Objectius
 

- Relacionar els canvis que es produeixen a l’habitatge amb els canvis en 
la forma de vida de la societat d’un país.

- Conèixer els efectes del desenvolupament tecnològic en diversos països 
amb nivells de desenvolupament diferents.

- Establir  recursos  didàctics  per  desvetllar  la  iniciativa  cap  a  la 
solidaritat i sostenibilitat en alumnes de 4t d’ESO.

- Fomentar l’esperit crític envers el desenvolupament tecnològic.
- Familiaritzar  l’alumnat  a  nivell  teòrico-pràctic  amb  materials  i 

tècniques propis de la construcció de diferents països.

Descripció de l’activitat
L’activitat consta de dues parts on l'objectiu principal és l'estudi dels canvis 
que es produeixen a l’habitatge en tres països amb nivells de desenvolupament 
diferents (Marroc, Japó i Catalunya) amb els canvis en la forma de vida de la 
societat. Aquesta activitat està pensada per ser treballada en grups a l'aula 
ordinària i a l'aula de tecnologia, cada grup amb un ordinador.

En la primera part de l'activitat, cada grup realitzarà un dossier on constaran 
6 activitats relacionades amb un dels 3 països que hagin escollit anteriorment. 
A continuació es descriuen les activitats:

-Activitat 1: Construcció d’un plafó de fusta per a l’exposició. És 
construirà un tauler on els alumnes puguin col·locar les maquetes construïdes 
i utilitzar-lo per a la presentació.

 
-Activitat  2:  Clima.  S'observarà  com  treballen  els  habitatges  a 

través de la construcció d’unes maquetes que representin les construccions 
del  país  estudiat  i  la  realització  d’unes  gràfiques  amb  el  programa 
OpenOffice.Calc.
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-Activitat  3:  Necessitats  energètiques.  Es  veurà  l’impacte 
mediambiental de les construccions d’un país i s'observarà quines solucions 
constructives aplicaríem per aconseguir un edifici energèticament sostenible. 
Aquest objectiu intentarem assolir-lo a través de la projecció d’un habitatge 
en un plànol.

 
-Activitat 4:  Orografia. L'alumne estudiarà com la geografia d’un 

país condiciona el tipus de construcció a realitzar.
 
-Activitat  5:  Societat  i  economia.  S'observarà  la  relació  existent 

entre tecnologia, societat i economia a través de la pel·lícula Babel. Babel és 
una pel·lícula del director Alejandro González Iñárritu on es reflecteixen 3 
històries entrellaçades que passen simultàniament en tres països diferents. A 
diferència de les altres activitats aquesta es pot realitzar conjuntament amb 
tots  els  alumnes  per  poder  posar  en  comú  tots  els  aspectes  observats  i 
debatre’ls entre tots.

 
-Activitat 6:  Conclusió. Extracció de tots aquells factors positius i 

negatius que hagin aprés durant aquesta activitat.

En la  segona part  de l'activitat  l'alumnat  prepararà una presentació per  a 
poder exposar-la als seus companys i veure les diferències entre els diferents 
països estudiats. Aquesta part de l'activitat  serveix d’avaluació i  lligam de 
conceptes entre la part teòrica i pràctica. 
 
Aula 
Aula ordinària
Aula de tecnologia

Temporització 
10 h a l’aula ordinària.
10 h a l’aula de tecnologia.

Recursos emprats 

-  L’aplicatiu  multimèdia  de  Edumet  (Xarxa  meteorològica  educativa  de 
Catalunya):

Edumet (Xarxa meteorològica educativa de Catalunya)

- L’aplicatiu multimèdia de AEmet (Agencia Estatal de Meteorología):

Aemet (Agencia Estatal de Meteorología)

- L’aplicatiu multimèdia de Educación.es:
Banco de imágenes y sonidos     

- Vídeo edu3.cat:
Climes de Catalunya (4’ 40’’)     
Refrigeració sostenible i arquitectura (3’)
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La casa eficient (24’)
L  ’eficiència energètica i l’arquitectura (5’ 45’’)  
Rehabilitació energèticament eficient (3’10’’)     
Ouarzazate, terres de silenci (69’)
La terra tremola (25')     

- Vídeo tv3.cat:
       La destrucció causada pel tsunami (2')

- Vídeo Info K:
      Terratrèmols iguals, resultats diferents (2'20'')

- Vídeo:
Babel (142’)

- Material aula de tecnologia (fustes aglomerades i contraplacades, llistons, 
maons  ceràmics,  teules  flamenques,  sorra,  encadellat,  teules,  làmina 
porexpan,  argila,  palla,  ciment,  aigua,  safata  de  plàstic,  pedres  petites, 
termòmetre,  guix,  cola  blanca,  cartró  ploma,  cinta  adhesiva,  placa 
metacrilat, cable d'acer recobert de niló, pota cadira rodona, maneguets llarg 
i curts, material de dibuix, material vari per cargolar i clavar)

- Ordinador (programari lliure Open Office.Org)

Aspectes didàctics i metodològics 
Abans  de  començar  l’activitat  és  recomanable  fer  una  petita  introducció 
comentant  els  continguts  bàsics  relacionats  amb  l'habitatge.  Seguidament 
començaran a contestar les preguntes del dossier.

Es recomana que els alumnes facin grups de 4 persones pel volum de feina 
que  es  planteja.  Cada  grup  escollirà  un  país  a  treballar  (Marroc,  Japó  o 
Catalunya). 

Finalment, cada grup prepararà una presentació del seu país a la resta del 
grup classe i s'avaluaran mitjançant una coavaluació i una autoavaluació de 
grup.   

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Es treballen els continguts següents:

- Materials de construcció.
- Estructura i distribució d'un habitatge.
- Estalvi energètic.
- Programari lliure (OpenOffice.Calc, OpenOffice.Impress)

La principal competència treballada està relacionada amb la interacció amb 
el món físic.
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http://www.tv3.cat/videos/2709990/Terratremols-iguals-resultats-diferents
http://www.tv3.cat/videos/3418770/La-destruccio-causada-pel-tsunami
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=9139&p_ex=la%20terra%20tremola
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=56876&p_alg=clima%20marroc
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=66767&p_ex=rehabilitaci%F3%20energ%E8ticament%20eficient
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=32159&p_ex=casa%20eficient
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23005&p_num=3
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Alumnat a qui s’adreça especialment
Aquesta activitat està adreçada a tot l’alumnat de 4rt d’ESO. L’alumnat que 
requereixi una atenció especial no cal que realitzi la gràfica 3.

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn... 

Connexions  amb  totes  les  matèries  (Ciències  de  la  naturalesa,  llengües, 
matemàtiques, Ciències socials, etc).

Documents adjunts
Guia  de  treball  per  a  l’alumnat:  MA_dossier  Catalunya.doc,  MA_dossier  
Japó.doc, MA_dossier Marroc.doc.

Guia  de  treball  per  al  professorat:  MP_dossier  Catalunya.doc,  MP_dossier  
Japó.doc, MP_dossier Marroc.doc.
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