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1- Ens situem 
 
A partir del google maps, en anem acostant a la zona que ocupa l’escola. les imatges en 
ajuden a buscar elements geogràfics i humanitzats que reconeguem: rius, poblacions 
properes, vies de comunicació, l’escola, la casa de cada nen i nena, etc. 

 
2- El Park Güell: una urbanització pensada des de la forma, l’aigua, l’ús de recursos 

 
Excursió al Park Güell. Es formulen dues preguntes que els alumnes aniran responent al 
llarg de la visita: 
- Quan va pensar en aquesta ciutat què creia que havia d’haver? 

Escola 
Casa del Guarda 
Cases per la gent 
Arbres 
Casa de l’alcalde. Ajuntament 
Una plaça per trobar-se 
Un mercat. 

        ... 
- Com ho va pensar, si era una zona on no hi havia res? 

A dalt hi havia arbres, plantes i flors 
Les columnes recollien l’aigua de la pluja i l’aprofitaven per regar, per la 
humitat i va bé per les plantes. 
Els arbres i les plantes no calia cuidar-los gaire. 
Els arbres feien ombra 
Va fer trencadis de formes i colors. 

                        ... 
           En arribar a l’escola es reconeixen els mateixos elements a Ripollet. 
 

3- Sempre ha esta igual Ripollet? Quins canvis s’han produït al llarg del temps? 
Els alumnes han de buscar la informació a casa, a partir de fer la pregunta als avis i avies, 
pares, mares, veïns, etc.  
Porten fotografies del poble abans i ara. 
Mesuren el temps que ha passat des de que van néixer fins ara. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Com vull que sigui Ripollet quan sigui gran? 

ABANS ARA 

Eren camps Passen els cotxes 

Pineda  Hi ha l’escola, parc.  

Cases eren petites Pisos , hi viuen més famílies 

Camins de terra Camins/carrers de terra pegada/ asfalt 

La gent es movia amb cotxes de cavalls, 
bicicletes, caminant,.. 

Fem servir cotxes, autobusos, bicicletes i 
caminem. 

Eren trens de carbó hi ha AVE 
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4- Proposta individual. 
Cada alumne fa un dibuix per representar com li agradaria que fos Ripollet d’aquí a uns 
anys. Quan sigui gran, es recullen i s’expliquen a la resta del grup. 

 
5- Les plantes del parc 

S’intenta respondre a les següents preguntes: 
- Totes les plantes poden viure bé  a qualsevol lloc? Com sabem quines plantes poden 

viure bé a la selva, al desert, a dalt de la muntanya... i a Ripollet? 
- Què necessitem saber? 
- Quines són les condicions? 

 
6- Cerquem informació sobre els animals que viuen al parc 

Demanda d’informació a un especialista de la zona, fent servir el correu electronic. 
Lectura i interpretació de la resposta. 

 
7- Elaboració col·lectiva d’un dibuix on situem tot allò que sabem hi ha al parc, a partir del 

qual farem visible la relació que hi ha entre ells, per tenir una visió d’ecosistema i 
adonar-nos de la importancia que te l’espai verd, com espai de lleure, com a pulmó per 
la població,...  
 

8- Una nova proposta. 
Agrupem les propostes individuals que s’assemblen i formem grups de treball. 
Cada grup repensa a partir del treball individual, quina estructura urbana, i pensen a 
partir del plànol de la població cap a on és donarà aquest creixement: en quin espai, 
quins canvis caldrà fer, quines conseqüències tenen aquests canvis,...  
 
Posem en comú de les propostes, les pengem a una zona visible de l’aula per permetre 
anar observant, comentant.   

Cada grup explica la seva proposta i s’intenten detectar els problemes que genera. 
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