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 Què fa que la Terra canviï? I la lluna? 
Itinerari. Nucli 

Descripció de l’itinerari 
 
L’objectiu d’aquest itinerari és començar a entendre el funcionament del planeta 
Terra per tal de prendre consciència de la complexitat de factors que hi 
intervenen i que hi permeten la vida. Per fer-ho és parteix de l’observació 
d’alguns fenòmens que es produeixen a la Terra i a la Lluna i s’intenten 
explicar. La comparació ajuda a identificar a la Terra l’atmosfera, la hidrosfera i 
una dinàmica interna inexistent a la lluna. Al llarg de l’itinerari els alumnes s’han 
de plantejar preguntes, realitzar treballs experimentals, buscar informació per 
tal d’anar aprofundint en la seva comprensió dels fenòmens. 

 
Continguts i Competències que es treballen de manera destacada 
 
En aquest itinerari es treballen de manera específica els continguts dels 
curriculum corresponents al bloc de la Terra i els seus embolcalls. 
En quant a la competència científica es fa un èmfasi especial en la capacitat 
dels nois i noies de  generar explicacions sobre objectes i fenòmens del món, 
construir i utilitzar models científics, plantejar-se preguntes i buscar evidències i 
argumentar de manera fonamentada i creativa. 
S’estableixen relacions amb altres competències, especialment amb la del 
tractament de la informació i competència digital (en quasi totes les activitats); 
la matemàtica (per exemple a Com és l’atmosfera de la Terra, activitat 2) ; la 
competència comunicativa lingüística i audiovisual (per exemple a l’activitat 5). 
En moltes activitats es proposa a l’alumnat que revisi les seves produccions o 
les dels companys, que detecti mancances, que revisi i refaci, aspectes que 
sen’s dubte contribueixen a la competència d’aprendre a aprendre. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquest itinerari està adreçat especialment per l’alumnat de primer cicle 
secundària. Encara que activitats puntuals també podrien ser realitzades per 
alumnes del segon cicle.  
Hi ha activitats per ser realitzades individualment, per parelles, en petit grup i 
en gran grup. En els treballs experimentals que es proposen, sobretot les 
modelitzacions  (Recreant l’efecte hivernacle- activitat 2; Depuració d'aigua del 
riu, sèquia, estany- Activitat 6; Com és la terra per dintre- activitat 10, etc..) és 
important gestionar les posades en comú per tal que els alumnes facin les 
correspondències adequades entre el model analògic que es proposa i el 
fenomen que s’està simulant. 
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Recursos emprats 
 
Un dels recursos més utilitzats són els cercadors a Internet, per aconseguir 
informacions, fotografies, opinions, etc.... Normalment, aquest procés de cerca 
d’informació està pautat i planteja alguna activitat abans de fer la cerca, durant i 
després (D’on ve l’aigua que bevem a casa? Passa per alguna depuradora?, 
activitat 8) per tal d’ajudar a l’alumnat en la lectura crítica de la informació 
disponible a la xarxa. 
També en altres activitats es proposa l´ús d’un espai comú, un moodle, 
intranet, document google... ja que es considera que aquest tipus de recurs pot 
facilitar molt la construcció de documents conjunts. En els casos que no es 
disposi d’aquest recurs es pot proposar que els diferents grups entrin les dades 
en un ordinador i projectar els seus documents en la pantalla o en la pissarra 
digital (EL CICLE DE L’AIGUA, una idea elaborada amb la intervenció de molts 
savis, activitat 5)
Alguns aplicatius digitals o simulacions en línia que faciliten l’experimentació 
virtual (Reproduïm en el laboratori el procés de depuració, activitat 8). 
 
 

Temporització 
 
La proposta d’aquest itinerari està prevista per a un mínim de 25 hores, encara 
que la temporalització pot variar en funció de les tasques seleccionades pel 
professorat que s’ajustin millor a les necessitats del grup classe.  
 

 

Justificació de la seqüència 
 
L’itinerari està plantejat en una sequència temporal que s’inicia amb una 
activitat global (activitat 1), on es presenten diferents fenòmens que es poden 
observar a la Terra i a la Lluna, per posteriorment anar aprofundint en 
l’explicació d’aquells més relacionants amb la dinàmica atmosfèrica (activitat 2) 
en la circulació de l’aigua (activitats 3-8) i en la dinàmica terrestre (activitat 9-
11). Com activitat final (activitat 12) es proposa la interpretació d’una fotografia, 
on l’alumnat ha de justificar si correspon a la Terra o a la Lluna aportant proves 
i raons.  
 
Algunes de les activitats es poden realitzar de forma independent a l’itinerari. 
També és possible afegir altres activitats per omplir aspectes que no estan dins 
la proposta, o deixar de fer-ne alguna sense que es perdi la lògica de l’itinerari  
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Els títols dels elements que composen l’itinerari i la temporalització prevista 
són: 
- Activitat 1- La Terra i la Lluna (2 hores) 
- Activitat 2- Una atmosfera per viure (5-6 hores) 
- Activitat 3- La terra, el planeta blau (1-2 hores) 
- Activitat 4- El cicle de l’aigua, una idea elaborada amb la intrevenció de 

molts savis (1-2 hores) 
- Activitat 5- L’aigua, on és i com canvia? (2-3 hores) 
- Activitat 6- Com veien el cicle antigament? (1-2 hores) 
- Activitat 7- Depurar l’aigua (2 hores) 
- Activitat 8- L’aigua un recurs vital (1- 2 hores) 
- Activitat 9- Sota els nostres peus (5-6 hores) 
- Activitat 10- Què en podem dir de les roques? (1 hora) 
- Activitat 11- Els minerals no només estan a la muntanya (4-5 hores) 
- Activitat 12- Terra o Lluna? 
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