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Home: Els Paisatges de la Terra 
 
Objectius  

 
 Enumerar alguns dels perills mediambientals als que està exposada la Terra. 

 Extreure les idees principals d’un documental. 

 Aprendre a participar en un debat. 
 

Descripció de l’activitat  

  
La visualització del documental Home ens serveix per analitzar de manera global els 
principals mals que està sofrint el planeta. L’alumnat haurà de visualitzar-la i estar molt 
atent a les dades i xifres que es van narrant. Així mateix, l’alumnat haurà de ser capaç, al 
final, de fer un petit debat mostrant les reflexions que el documental ha provocat. 
 

Recursos emprats  

 
Documental online: Home. Fitxa Tècnica de la pel·lícula. Qüestionari d’activitats. 
 

Temporització 

 
3-4 sessions d’1h cadascuna. Si es fa selecció d’escenes, el visionat pot fer-se més curt 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Adreçat a alumnat de 1r d’ESO. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
 1a sessió i 2a sessió (sí es pot agafar l’hora següent per acabar la pel·lícula): 

 
Visualització del documental “Home”, ja sigui amb el DVD o des de l’enllaç de la 
pel·lícula al Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM. El professorat 
explicarà a l’alumnat que han de romandre molt atents i que hauran de prendre alguns 
apunts, especialment de les dades que es van presentant al final de la mateixa. 
L’alumnat es pot agrupar en grups de 4-5 per poder repartir-se la feina alhora d’agafar 
notes. 

 

 2a sessió, 3a o 4a: 
 

El professorat repartirà el material de treball de la pel·lícula, on hi consta la fitxa de la 
pel·lícula i haurà de completar-la visitant la web de Wikipedia. Seguidament s’haurà de 
completar el qüestionari, l’activitat 2 i fer un petit debat. 

 
El professorat haurà de visualitzar abans el vídeo i llegir el qüestionari. De totes maneres 
s’inclou el solucionari amb el material per l’alumnat. 
Es pot agrupar a l’alumnat en grups de 4-5 persones per repartir-se la feina d’agafar notes i 
per omplir el qüestionari després entre tots. 
El fet de que l’activitat sigui variada (visualitzar una pel·lícula, omplir un qüestionari i 
realitzar un debat), ens permet treballar la diversitat en el sentit de que es pot arribar a 
diferents maneres d’aprendre.  
El professorat ha de valorar l’activitat tenint en compte: 

- El qüestionari ha d’estar respost correctament. 
- Les aportacions al debat han estat clares.   

http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts: 

1. L’origen del planeta. 
2. Canvi climàtic 
3. Recursos del planeta. 
4. Activitats primàries, secundàries i terciàries i el seu impacte mediambiental. 

 
Competències: 

1. Competència digital. 
2. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. 
3. Competència lingüística, comunicativa i audiovisual. 
 

Processos: 
1. Observació.  
2. Identificació d’espais geogràfics. 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat  
 

 Aquest enllaç  ens permetrà visualitzar el vídeo des del Youtube: 
 
 http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM 
 

 Fitxa de treball per a l’alumnat: MAT_ALUM_Home.doc 
 
Altres documents 
 

 S’inclou un solucionari per al professorat: MAT_PROF_Solucionari Home.doc 
   
 

Itinerari 
 

 
Itinerari Títol element Ordre 
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http://www.youtube.com/watch?v=SWRHxh6XepM

