
ARC-CERES 

 

Qüestionari dels Paisatges 
 

Objectius  

 
 Comprovar si l’alumnat pot reconèixer els diferents tipus de paisatge. 
 Identificar els principals riscos que poden afectar als paisatges actuals. 

 Enumerar diferents mesures per preservar la sostenibilitat en el paisatge.   

 

Descripció de l’activitat  

  
L’alumnat haurà de completar una taula a partir d’una sèrie de dades que li 

permetran fer una valoració de la situació de diferents unitats paisatgístiques del 

planeta. A través de la recerca d’informació que faran a Internet escriuran les seves 

pròpies reflexions per contribuir a construir un món millor.  
 

Recursos emprats  

 
Qüestionari (word). Així mateix l’alumnat pot consultar les diferents activitats que 

ha anat realitzant d’aquest element 

 

Temporització 

 

1 sessió de treball. 1 hora. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Adreçat a l’alumnat de 1r d’ESO. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  
 

L’alumnat haurà d’omplir la taula que s’adjunta en el material de l’alumne amb 
exemples que li permetran fer-se una idea dels diferents paisatges del món. Per 

completar-la: 

 

1. Haurà de buscar una imatge de cadascun dels paisatges que s’especifiquen 
en la taula. 

2. Respondrà a cadascun dels punts de la taula. 

 

A mesura que es vagi construint la taula, l’alumnat escriurà les propostes que 
haurien de permetre conservar el paisatge en qüestió. 

La prova és per treballar individualment. La diversitat de qüestions ha de permetre 

poder treballar la diversitat a l’aula. 

 

 
Continguts, competències i processos que es treballen de 

forma destacada 
  

Continguts: 

1. El paisatge com a resultat de les relacions entre elements naturals i humans. 

2. Les intervencions humanes i els canvis mediambientals. 
3. Sostenibilitat; els recursos renovables. 

4. Intervencions que malmeten el paisatge. L’ús de recursos no renovables. 
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Competències: 

1. Competència digital. 

2. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. 

 
Processos: 

1. Observació.  

2. Identificació d’espais geogràfics. 

 

Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat  

 
 

Material de l’alumnat: Taula en format word. 

 

   
 

 

Itinerari 
 

 
Itinerari Títol element Ordre 

Les habitacions de la 

Terra 

Qüestionari final 8 

 

 
 


