
ESTEM DISPOSATS A RENUNCIAR LA NOSTRA 
COMODITAT PER CONSERVAR EL PAISATGE?

Guió del paisatge

Eia Vilardell

Laura Girbau



Exploració

Arribada del drive



Introducció

vídeo dels paisatges més bonics de la terra



Introducció

omplir la fitxa dels sentiments

• què heu sentit mirant els vídeo

parlar-ne amb el gran grup

• per taules pensar que tenen en comú tots 

els paisatges que s'han vist



Introducció

conclusió de les coses que tenen en comú:

o lloc

o relleu

o vegetació

o fauna

o clima

o acció de la humanitat

Ens repartim 26 paisatges



Estructuració

Investiguem!

o Amb tota la informació que porten de casa, omplen la 

fitxa amb els coses comuns

o fan un diorama del seu paisatge



Estructuració

Què pot canviar el teu paisatge?

o Es fa una pluja d'idees quins són els elements 

transformadors del paisatge

• els que pensem que són una necessitat

• els que pensem que són una comoditat

o cada un haurà de pensar quin element transformador 

introduirà en el seu paisatge i justificar-ho

o preparar-se l'explicació per les companyes i companys



Estructuració

Explicació

la resta pren apunts i omple la fitxa d'avaluació 

(coavaluació)



Estructuració

Dossier
A partir del dossier es treballen paraules clau com: ecosistemes, biòtop, sòl, 

llum, temperatura, biocenosi, adaptació al medi, productors, 

descomponedors, consumidors, herbívor, carnívor, omnívor, xarxes 

alimentàries, desertització, desforestació, pluja àcida, 

afebliment de la capa d'ozò, contaminació de l'aire i 

l'aigua.

és a partir d'aquests termes on se'ls hi proposa fer una 

sèrie d'experiments.



desertització

Estructuració



Estructuració

Pluja àcida



Estructuració

Contaminació de l'aigua



Estructuració

Desforestació



Estructuració

afebliment de la capa d'ozò



Estructuració

contaminació de l'aire



Estructuració

Avaluació

Omplir una taula amb les transformacions del 

paisatge i reflexionar quina és la 
conseqüència



Estructuració

AVALUACIÓ 

power del tema

primer individual 

segon per 

parelles

exposar-ho 

a la classe



Estructuració

tant lluny, tant a prop

• quin és l'origen dels amliments?

• encara venen de tant lluny?

• què ha passat amb el paisatges d'aquí? 

o amb diferents paistages hauràn de transformar-lo 

per poder cultivar l'aliment escollit

• fer una recepta de cuina amb 3 aliments treballats



Estructuració



- Article del riu Ripoll explicant uns abocaments produïts

-Comentari de text

EstructuracióEstructuració



APLICACIÓ

WEBQUEST 

Al mig del parc de Sant Llorenç del Munt es vol 

crear un complex hotelari de luxe.

Cal que es faci una valoració de la proposta.



aplicació

Per una banda tindrem als bombers, preocupats 

pels incendis que afecten als boscos, als 

promotors immobiliaris, desitjosos per la 

construcció d’un hotel, aprofitant les bones 

condicions de  paisatge que ens proporciona la 

natura, i els ecologistes, que volen protegir la 

natura i defensar-la de les especulacions 

immobiliàries. 



aplicació

BOMBERS
Cal fer l’elaboració d’un tríptic per informar sobre:  

o Les causes dels incendis (estacions de més risc, tempestes elèctriques,...)

o Riscos de fer foc al bosc: mapa de risc d’incendis

o Històric d’incendis

o Consells i mesures que s’han de prendre per prevenir els incendis.

o Agrupacions de defensa forestal



aplicació

PROMOTORS IMMOBILIARIS
Cal presentar un powerpoint de la proposta de l'hotel

o Quina ubicació tindrà: a quina zona i perquè.

o Els recursos naturals i paisatgístics que es podran visitar i gaudir.

o Possibilitat de realitzar activitats: esports d'aventura, cavalls,...

o Poc impacte en la natura i molts avantatges econòmics pels 

municipis i els seus habitants.



aplicació

ECOLOGISTES

Han de promoure que no es faci l'hotel tot:

o Elaborant un informe per a presentar a la Generalitat de Catalunya 

on es mostra l'impacte mediambiental que suposaria la construcció 

de l'hotel.

o Redactant un llistat d’al·legacions en contra.

o Elaborant un llistat d'adhesions.

o Creant materials de campanya:

- Full informatiu.

- Plec de signatures.

- Cartell de manifestació i 
eslògan de protesta.



aplicació

Avaluació

Es presenta cada proposta i es fa una valoració. Al 

final els infants decideixen si cal fer un hotel o 

no.



aplicació

Avaluació final

Fan un text donant arguments de la primera 

pregunta:

ESTEM DISPOSATS A RENUNCIAR LA 
NOSTRA COMODITAT PER CONSERVAR EL 

PAISATGE?


