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Itinerari 
Títol: Les Habitacions de la Terra 
 
Objectius de l’itinerari 

 

 Explicar les diferències entre paisatge natural i paisatge humanitzat. 

 Enumerar i valorar les característiques dels espais naturals. 

 Definir les principals amenaces a les que es veuen exposats els 
paisatges en l’actualitat així com redactar algunes alternatives per a la 
seva conservació. 

 Descriure els elements que conformen la humanització del paisatge. 

 Observar i interpretar un paisatge natural a través d’una sortida. 

 Sintetitzar les idees principals d’una font documental.  
 

Descripció de l’itinerari 

 
El punt de partida de l’itinerari és visualitzar un vídeo sobre un paisatge de 
Catalunya per començar a familiaritzar-nos amb conceptes com paisatge 
natural i paisatge humanitzat. Es tracta de fer un recorregut per diferents 
tipus de paisatges i les diferents situacions que poden presentar per 
aprofundir en la seva valoració i  conservació. 
 

Recursos emprats 

 
L’itinerari permet desplegar una àmplia varietat de recursos com: 

 Episodis de la sèrie de TV3 “El Paisatge Favorit de Catalunya” 

 Documentals com “Home” 

 Webs, entre d’altres la web dels Espais Naturals de Catalunya. 

 Eines com  Google Maps, etc.. 

 Proposta educativa: “Ciutat, territori, paisatge” de l’Observatori del 
Paisatge 

 Sortides per explorar el territori, concretament a la Garrotxa. 
 

Temporització 

  
L’itinerari està estructurat en 8 sessions que corresponen a setze hores 
aproximadament a les que s’ha d’afegir la jornada de la sortida a la Garrotxa. 
 
 

Justificació de la seqüència 

 
La idea central és que arribar a conèixer els diferents paisatges de la manera 
com coneixem les habitacions de les nostres cases ens  proporciona les eines 
necessàries per valorar-los i conscienciar-nos de la importància de la seva 
conservació de la mateixa forma en què cuidem i mantenim en ordre les 
habitacions de la nostra llar. La varietat d’activitats (des d’analitzar diferents 
paisatges en risc de desaparició fins a fer una sortida per una àrea volcànica) 
ens ha de permetre assolir els objectius.  
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Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Les activitats estan pensades per l’alumnat de 1r d’ESO. La varietat 
d’aquestes permet tractar la diversitat.  
 

Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

 
La majoria d’activitats estan dissenyades per treballar en parelles o en grup. 
Una de les finalitats és que es puguin fer exposicions i fer debats. 
Un dels aspectes importants de l’itinerari és que a l’acabar l’alumnat presenti 
opinions i conductes favorables a la importància de la preservació del medi 
natural i que en algun cas pugui oferir les seves idees per preservar-lo. 
Totes les orientacions didàctiques apareixen a cada seqüència didàctica de 
forma independent però per aglutinar tot l’aprenentatge s’inclou la 
realització d’un qüestionari final. 
El professorat podrà utilitzar l’activitat del qüestionari final com a prova 
d’avaluació per l’alumnat, d’altra banda la realització de tot l’itinerari podria 
comptar com un 20% de la nota final d’una avaluació. 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 
Continguts: 

 El Paisatge: paisatge natural i paisatge humanitzat. 

 Els diferents climes i paisatges de la Terra. 

 Els paisatges de Catalunya 

 Els Espais Naturals. 

 Riscos i amenaces.  
 
 Competències: 

 Competència digital. 

 Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. 

 Competència social i ciutadana. 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
 
Processos: 

 Debat i/o exposicions orals 

 Identificació d’espais geogràfics 

 Anàlisi de fonts primàries 

 Anàlisis de fonts secundàries 
 
Documents adjunts 

 
- Fitxa d’activitat per a l’alumnat: 

Mat_alum_Viatge_habitacions_del_món 
- Taula dels elements amb els enllaços per treballar-hi: 
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Títol de l’element Enllaç 

Explorant el 

paisatge de la 

Garrotxa 

http://www.tv3.cat/pprogrames/elpaisatge/paiSeccio.jsp?seccio=paisa

tge&idint=49&tipus=video&pagina=1 

 

Paisatge i clima 
http://www.xtec.net/recursos/socials/taller/unitat5/menu.htm 

 

Mapa dels Espais 

Naturals de 

Catalunya 

http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.a443

1e27a43f10b0f22c5b10b0c0e1a0/?vgnextoid=ae34dd0caa640210VgnV

CM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ae34dd0caa640210VgnVCM1

000000b0c1e0aRCRD  

El Paisatge 

Humanitzat 

http://www.tv3.cat/pprogrames/elpaisatge/paiSeccio.jsp?seccio=paisa

tge&idint=46&tipus=video&pagina=1 

El Paisatge destruït 
http://www.greenpeace.org/espana/press/comunicados/100716-03 

http://www.ociototal.com/recopila2/r_viajes/amazonas.html 

Home: els 

paisatges de la 

terra 

http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM 

Visitem un volcà 

http://www.turismegarrotxa.com/visites-guiades/visites-

guiades_223_ca.html 

http://www.fmr.cat/atles/materials/activitat03.pdf 

Qüestionari dels 

paisatges 
Fitxa de treball: MAT_ALUM_Viatge per les habitacions del món. 

 

http://www.tv3.cat/pprogrames/elpaisatge/paiSeccio.jsp?seccio=paisatge&idint=49&tipus=video&pagina=1
http://www.tv3.cat/pprogrames/elpaisatge/paiSeccio.jsp?seccio=paisatge&idint=49&tipus=video&pagina=1
http://www.xtec.net/recursos/socials/taller/unitat5/menu.htm
http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.a4431e27a43f10b0f22c5b10b0c0e1a0/?vgnextoid=ae34dd0caa640210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ae34dd0caa640210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.a4431e27a43f10b0f22c5b10b0c0e1a0/?vgnextoid=ae34dd0caa640210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ae34dd0caa640210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.a4431e27a43f10b0f22c5b10b0c0e1a0/?vgnextoid=ae34dd0caa640210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ae34dd0caa640210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www20.gencat.cat/portal/site/parcsnaturals/menuitem.a4431e27a43f10b0f22c5b10b0c0e1a0/?vgnextoid=ae34dd0caa640210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ae34dd0caa640210VgnVCM1000000b0c1e0aRCRD
http://www.tv3.cat/pprogrames/elpaisatge/paiSeccio.jsp?seccio=paisatge&idint=46&tipus=video&pagina=1
http://www.tv3.cat/pprogrames/elpaisatge/paiSeccio.jsp?seccio=paisatge&idint=46&tipus=video&pagina=1
http://www.greenpeace.org/espana/press/comunicados/100716-03
http://www.ociototal.com/recopila2/r_viajes/amazonas.html
http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
http://www.turismegarrotxa.com/visites-guiades/visites-guiades_223_ca.html
http://www.turismegarrotxa.com/visites-guiades/visites-guiades_223_ca.html
http://www.fmr.cat/atles/materials/activitat03.pdf

