
ACTIVITAT 3: Habitatges arreu del món 
 

1 

Sessió 8:  
On podem trobar aquests habitatges? 

Temporització: 1 hora i 15 min 

Distribució alumnat:  
- Gran grup 
- Grup reduït (4 o 5 alumnes) 

Recursos: 
- Bateria de preguntes  (document “Bateria de preguntes”) 
- Globus terraqüi 
- 8 Targetes amb pistes (document “Joc de pistes”) 
- 8 Fotografies d’habitatges d’arreu del món (document “Joc 

de pistes”) 

Descripció de l’activitat: 

Tal com es farà a l’inici de les dues propostes anteriors es realitzarà una conversa inicial on es preguntarà als 

infants sobre el seu coneixement dels habitatges d’altres llocs del món, siguin més propers o més llunyans. De 

la mateixa manera, se’ls consultarà sobre els viatges que hagin fet. En aquests casos hauran de comentar si 

van trobar cap diferència entre els habitatges del país de destí i els locals. A més a més, també es podrà fer ús 

de la bateria de preguntes (document “Bateria de preguntes”).  

Amb la informació obtinguda d’aquesta conversa inicial, la mestra realitzarà un esquema posterior per tal de 

recollir i ordenar les idees.  

En aquest moment els alumnes es dividiran en grups reduïts (4 o 5 alumnes) per a fer el joc de pistes. Cada 

grup tindrà un globus terraqüi on sortiran imatges dels animals més comuns de la zona o del país. Igualment, 

cada agrupació d’infants tindrà les 8 fotografies numerades (document “Joc de pistes”). En aquest moment 

s’agafarà la primera fotografia i s’aniran donant les pistes (document “Joc de pistes”). Amb ajuda d’aquesta 

informació i la que poden extreure de la imatge aniran acotant la zona on està ubicat aquest habitatge fins a 

arribar a trobar l’àrea aproximada.  

Per tal d’organitzar la informació obtinguda en el joc de pistes, els infants escolliran en grup un dels 

habitatges i escriuran (a partir de les pistes donades) l’elecció dels materials i la tipologia d’habitatge segons la 

situació geogràfica (relleu i clima).                    
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Sessió 9:  

Com viuen en altres països?  

Temporització: 1 hora i 15 min 

Distribució alumnat:  
- Gran grup 
- Grup reduït (4 o 5 alumnes) 

Recursos: 
- Bateria de preguntes 
- Globus terraqüi 
- 8 Targetes amb pistes (document “Joc de pistes”) 
- 8 Fotografies d’habitatges d’arreu del món ( document 

“Joc de pistes”) 

Descripció de l’activitat: 

Els infants acabaran de redactar la informació sobre l’habitatge que han escollit i amb tots els 

productes obtinguts es realitzarà un àlbum de consulta per la classe  o bé es pot fer una exposició 

al passadís. Aquesta informació ha d’incloure les relacions entre els materials, la tipologia 

d’habitatge i la situació geogràfica. 

 

 

 

 


