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La Terra inquieta; el paisatge canviant  
Nucli 

 
 
Objectius  
 Generalitzar el procés d’erosió, transport i sedimentació a partir de l’acció sobre el 
relleu d’un agent geològic extern concret, l’aigua, sobre les roques de la superfície de la 
terra. 
 Vincular la investigació a petita escala (maqueta) amb els rius reals, i entendre com es 
comporta un riu real durant una inundació. 
 Descriure com l’aigua en moviment pot  erosionar, transportar i dipositar partícules soltes 
de diferents mides i explicar que, de manera general, es requereix major energia per 
mobilitzar les partícules més grans;  
 
Processos que es treballen de forma explícita 
Per afrontar la comprensió de fenòmens i situacions complexos 

Observació i descripció científica d’estructures a l’Univers i a la Terra, de 
materials i éssers vius, utilitzant el vocabulari de manera rigorosa. 
Plantejament de preguntes al voltant de les característiques dels materials i 
dels éssers vius de l’entorn, i valoració del seu interès per a ser 
investigades. 

Per extreure conclusions, validar-les, sintetitzar-les i comunicar-les 
Identificació de regularitats i de diferències que possibilitin la classificació de 
materials i éssers vius  
Construcció de representacions de models sobre la matèria, els éssers vius i la 
Terra i l’Univers coherents amb les observacions realitzades Disposició a revisar 
els models en funció de les dades recollides i les opinions fonamentades dels 
companys i companyes 

 
Alumnat a qui va dirigida 
1r d’ESO 
 
Temporització 
Una sessió de laboratori i una sessió d’aula amb el treball cooperatiu 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
Es tracta d’arribar a la generalització dels processos del modelat del relleu a 
partir d’un muntatge, d’una maqueta d’un “riu”.  
Cal que l’alumnat faci prediccions sobre el que passarà, les contrasti amb els 
resultats de l’experiment i trobi els perquès de les incoherències. 
El treball posterior de cooperació amb grup d’experts, ha de servir per a la 
participació activa de tots els estudiants i la cooperació, el treball conjunt.   
Aspectes tècnics a tenir en compte 
Documents adjunts 
 
Full de treball de l’alumnat 
Fotografia descriptor 
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