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Com vull que sigui Ripollet quan sigui gran? 

 
 
 
Objectius  
 

• Cercar i interpretar els canvis que es donen en el temps 
• Conèixer i identificar els elements que formen un ecosistema  i les relacions 

que s’estableixen entre ells. 
• Observar els  canvis habitatge, activitat humana,... 
• Fer servir fonts documentals. 
• Compartir les idees individuals i arribar a acords de grup. 
• Prendre decisions a partir de l’argumentació i la justificació. Accions que 

impliquen els canvis o continuïtat. 
 
 
Recursos emprats 
 
Google maps, fotografies de la ciutat en diferents èpoques, mapes, fotografies dels 

animals i les plantes més usuals de la zona. correu electrònic com a mitja per 

comunicar-nos amb d’altres persones. 
 
Temporització 
 
10 sessions 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 
A partir de la pregunta  “com vols que sigui Ripollet quan siguis gran?” hem anat 

treballant aspectes de la historia del poble recollint imatges i anècdotes, que ens han 

ajudat a donar-nos dels canvis que en els darrers anys s’han duta a terme, tant pel que 

fa a l’espai verd que representa el parc dels pinetons, com en la urbanització de la zona 

propera a l’escola. 
 
Aquestes dades ens han ajudat a veure la importància que te l’ecosistema del parc per 

la població i també per les diferents especies que hi viuen al llarg de l’any. Conèixer 

quines son les plantes, animals i les relacions que s’hi estableixen : qui menja què, qui 

fa els nius, quines necessitats en tenen les plantes, qui en te cura,.... 
 
El treball amb el grup parteix de la conversa, una conversa que ens permet explicar les 

idees de cada nen i nena, confrontar-les, i anar construint de noves on incorporem allò 

que anem observant i llegint. 
 
Al mateix temps partim d’una activitat individual que esdevindrà de petit grup, doncs 

hi trobem mirades semblants que podem agrupar,  i finalment de gran grup doncs 

l’explicació de cada un d’aquests grups te una valoració pel gran grup i en acabar el 
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treball veiem que hi ha una mirada molt més critica, respectuosa amb l’entorn i on es 

comença a tenir en compte criteris de sostenibilitat. 
 
 
Aspectes tècnics a tenir en compte 
Hem fet servir el google maps per tenir una mirada general de la zona i anar acostant-

nos a la zona d’estudi.  
 
Documents adjunts 
 
Guiampiadab.pdf 
 
 
 
 


