Un tast de Barcelona. El Raval i Sant Antoni.

Font: GOOGLE MAPS

Objectius
1- Conèixer l’evolució del traçat urbà de la ciutat de Barcelona
2. Identificar els diferents elements urbanístics que conformen els barris d’una ciutat.
3. Aprendre a fer servir un mapa online i posar en pràctica l’orientació geogràfica.

Descripció de la proposta
Aquesta activitat és un itinerari per dos barris de la ciutat de Barcelona, el Raval i Sant Antoni, en
la qual els alumnes fan una descoberta d’alguns carrers, tot observant i analitzant aquells
elements urbanístics que diferencien ambdós barris. Els alumnes han d’autoorganitzar el
recorregut.

Aspectes didàctics i metodològics
Itinerari
• El punt de sortida és el metro de Sant Antoni. Aquí els alumnes, amb la fitxa de les preguntes i el
mapa que han treballat a l’aula, han de situar-se i organitzar el seu recorregut.
• Hi ha algunes estacions prefixades per la professora, que estan assenyalades a la fitxa. D’altres
les han d’anar trobant segons el que han treballat a l’aula.
Estacions fixes:
. Barri de Sant Antoni: mercat de Sant Antoni, Cinemes Floridablanca, Cerveseria Moritz.
. Barri de El Raval: Vilaweb.
• Passades dues hores, els alumnes han de presentar-se amb la feina feta en el punt d’arribada:
davant del MACBA.
Tasques a fer per part de l’alumnat
Els alumnes, a partir de la fitxa adjunta i d’un plànol de zona, hauran de:
–abans de la sortida (1 hora)(1) Cercar carrers al Google Maps i ubicar-los al plànol de paper.
–durant la sortida (2 hores)-
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(2) Saber orientar-se i trobar en persona els llocs assenyalats al plànol i fotografiar-los.
(3) Reconèixer els diferents tipus de disseny d’una ciutat.
(4) Identificar els serveis, activitats econòmiques i funcions d’una ciutat.
–després de la sortida (2 hores)(5) Crear un mapa personalitzat amb el Google Maps amb tots els punts que han hagut de
fotografiar. Generar l’enllaç web.
(6) Composar un document amb imatges (amb un document de text) i guardar-lo en PDF.
(7) Escriure un correu electrònic formal.

Temporització
5 hores.
–abans de la sortida (1 hora)–sortida (2 hores)–després de la sortida (2 hores)-

Recursos emprats
- Fitxa de treball per a l’alumnat (adjunt)
- Google Maps
- Mapa de Barcelona, centrat en el barri de El Raval i el de Sant Antoni
- Material necessari per grup: una llibreta o carpeta per recolzar la fitxa, bolígraf, càmera de fotos

Continguts, competències i procediments o tècniques que es treballen de forma
destacada
• Relació amb el currículum: Les ciutats. Geografia. 3r d’ESO.
. Tipus de disseny urbà
. Tipus de serveis públics
. Tipus d’edificis i els seus usos antics i actuals
. Activitats econòmiques de la ciutat
• Temes transversals:
. Autonomia personal.
. Treball en equip i planificació del treball/temps
. Evolució històrica del disseny de la ciutat de Barcelona

Alumnat a qui s’adreça especialment
3r d’ESO.

Documents adjunts
Per al professorat:
Preparació activitat
Per a l’alumnat
MA_AL_Fem un tast de Barcelona.doc
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