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Mar i Muntanya 
 

Objectius  

 
 Enumerar les principals diferències entre un paisatge de costa i un de 

muntanya. 

 Explicar els principals elements antròpic i biòtics de paisatges diferents. 

 Adquirir actituds de respecte i de preservació de l’entorn 

 El desenvolupament del turisme com element de modificació del paisatge. 
 

Descripció de l’activitat  

  
En aquesta proposta d’activitat l’alumnat haurà de visitar la web de l’Observatori 
del Paisatge i fer recerca per poder trobar imatges d’un paisatge de muntanya i un 

altre de costa de Catalunya. Un cop inserides a la graella de treball, haurà de seguir 

unes pautes per analitzar i fer una primera aproximació a dos paisatges que en 

principi presenten grans diferències. 
 

 Recursos emprats  

 
Google imatges. Graella de treball. Web Observatori del Paisatge. 
 

Temporització 

 

Una sessió d’una hora. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Adreçat a alumnat de 1r d’ESO. 

 

Aspectes didàctics i metodològics  
 

El professorat  pot començar l’activitat entrant a la web de l’Observatori del 

Paisatge i preguntant a l’alumnat què entenen per Paisatge : 
http://www.catpaisatge.net/educacio/flash/index.php?idm=1&nom=visitant&usr=c

onvidat&pass=convidat&ies=visitants 

Un cop s’hagin escoltat 4 o 5 definicions, s’explicarà que l’objectiu de l’activitat és 

analitzar un paisatge de muntanya i un de costa. L’alumnat des del seu ordinador 
pot fer click en el mapa de Catalunya que trobarà a la web especialment els 

paisatges 12 i 4. Per parelles realitzaran les activitats que hi trobaran. 

El següent pas és buscar una foto d’un paisatge de muntanya i un de costa a través 

d’un buscador com pot ser el Google Imatges. Guardarà les imatges i les inserirà a 

la taula que trobarà al Material per l’alumnat i començarà a respondre les qüestions 
que es plantegen. 

L’activitat es pot fer per parelles encara que cada alumne haurà de completar la 

seva pròpia graella.   
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Continguts, competències i processos que es treballen de 

forma destacada 
  
Continguts: 

1. El paisatge com a resultat de les relacions home-medi. 

2. El desenvolupament del turisme com element de modificació del paisatge. 

3. Elements biòtics i abiòtics dels paisatges de costa i de muntanya. 
 

Competències: 

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

2. Competència social i ciutadana. 
3. Tractament de la informació i competència digital 

 

Processos: 

1. Anàlisi de fonts primàries 

2. Observació indirecta 
3. Identificació d’espais geogràfics 

 

 

Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat  

 

 Material per l’alumnat on trobarà la graella per treballar les imatges. 

MAT_ALUM_mar_i_muntanya 
 Web observatori del paisatge: 

  

http://www.catpaisatge.net/educacio/flash/index.php?idm=1&nom=visitant

&usr=convidat&pass=convidat&ies=visitants 
 

 

 

Itinerari 
 

 
Itinerari Títol element Ordre 

Les habitacions de la Terra Mar i muntanya  
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