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Itinerari:  

Viatge virtual pel món 

 

Objectius de l’itinerari 

1. Entendre i utilitzar diferents eines i processos per a l’orientació. 

2. Aprendre qüestions bàsiques de cartografia: aproximació a les projeccions 
cartogràfiques, com es fa un mapa, com ens orientem amb l’ajuda d’un 
mapa, què és un mapa topogràfic, què és l’escala d’un mapa, què expressa la 
llegenda d’un mapa i el GPS. 

3. Identificar, localitzar i analitzar els elements bàsics que caracteritzen les 
unitats de relleu terrestre i marítim dels continents. 

4. Reconèixer les principals unitats paisatgístiques del món, Europa, Espanya i 
Catalunya i valorar-les en la seva diversitat, en tant que productes del temps 
i de la relació entre elements físics i humans. 

5. Exercitar els processos següents: descripció de paisatges, confecció, anàlisi i 
comentari de mapes físics, anàlisi de paisatges a través de fotografia satèl·lit, 
confecció de mapes amb eines telemàtiques, disseny d’itineraris sobre mapes 
virtuals, obtenció d’informació a través de la lectura de textos i visionat de 
material multimèdia, recerca a Internet sobre problemàtiques que afecten a 
entorns físics i confecció de presentacions i murals virtuals. 

6. Estimular la integració de les eines TIC com a estratègies  per al tractament i 
el processament de la informació geogràfica. 

 

Descripció de l’itinerari 

El present itinerari centra el treball en la geografia física del món i té per objectiu la 
realització d’un viatge virtual amb la tecnologia que facilita Google maps i Google 
Earth. Inclou una introducció a l’orientació, la representació de la Terra, la 
cartografia i l’ús que se’n fa, les unitats de relleu terrestre i marítim al món i, de 
forma més concreta, als continents. L’alumnat ha de confeccionar el seu itinerari 
virtual al llarg de diferents etapes fixades prèviament i resolent les activitats que se 
li demanen. 

 

Recursos emprats 

Es poden trobar activitats JClic, mapes flash interactius, mapes muts, activitats 
manipulatives, documentals, imatges (de paisatges i satèl·lit), textos de pàgines web 
i articles de premsa, aplicació per crear murals virtuals (www.glogster.com ), correu 
electrònic, programa per crear presentacions, Google maps i Google Earth. 

 

Temporització 

El treball s’ha planificat per unes 18-20 hores lectives, encara que són orientatives, 
en funció de les característiques de l’alumnat i de la utilització que el docent 
decideixi. No totes les activitats que es proposen són de realització obligatòria. 
Poden adaptar-se a les necessitats de l’alumnat. 

http://www.glogster.com/
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Justificació de la seqüència 

La seqüència pretén treballar l’orientació, la cartografia i les unitats de relleu i 
hidrogràfiques que s’hi poden localitzar al món, a Espanya i a Catalunya. 

Es tracta de realitzar un viatge virtual, amb l’ajuda de Google maps, en el qual s’han 
establert unes etapes, que es corresponen, aproximadament, amb cada proposta 
presentada. Cada proposta inclou activitats que aborden els continguts següents: 
formes d’orientació, la latitud, longitud i els fusos horaris, els mapes i la geografia 
física dels diferents continents, per acabar amb Espanya i Catalunya. Per tant, se 
centra en les eines, estratègies i processos que qualsevol persona necessitaria per 
viatjar. Però com que no podem dur a terme aquest viatge de forma presencial, 
emprem les eines virtuals per fer la volta al món. 

Les propostes educatives aporten activitats interactives que funcionen a mode de 
mini-seqüències didàctiques. S’inclouen: propostes interactives, tipus JClic, mapes 
flash interactius, visionat de vídeos, lectura de textos i d’articles de premsa, 
interpretació d’imatges satèl·lit, i es promou la recerca i la formulació d’hipòtesis. 

I tot el treball es conclou amb un projecte final que és el disseny, amb les eines de 
Google maps, del nostre itinerari de viatge: cal registrar sobre el mapa les 
destinacions que es proposen a l’alumnat. 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

1r d’ESO.  

 

Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

El docent ha de tenir en compte que els elements presentats, malgrat formar part 
d’un itinerari i tenir un fil conductor, poden seleccionar-les de forma independent. 
Es tracta que el docent pugui adaptar-les a les necessitats educatives del seu 
alumnat, prenent decisions sobre el tipus d’activitats més adients, la durada de 
l’activitat, l’ordre en la seqüenciació, l’aplicació dels criteris d’avaluació, el tipus 
d’agrupament, etc. 

Seria convenient que, com actuació prèvia a l’inici de les activitats, el professor 
introduís breument els continguts que s’aborden en cada proposta, el mecanisme de 
funcionament de l’aplicació corresponent, si s’escau, i els criteris d’avaluació que 
s’empraran.  

S’aconsella que abans d’iniciar les activitats amb els alumnes, el professorat 
comprovi el correcte funcionament de les aplicacions, els enllaços i les pantalles 
interactives, per si calgués descarregar prèviament qualsevol de les propostes (en 
alguns casos les propostes permeten ser descarregades i instal·lades en l’ordinador) o  
programari complementari. 

Quant a l’avaluació, se suggereixen les següents eines: 

 s’inclou un full de registre on l’alumnat ha d’anotar els resultats de les 
activitats interactives que es proposen. Aquest full funciona com a eina 
d’autoregistre i d’autoavaluació del resultats obtinguts en aquestes activitats, 
de manera que pot repetir-les per millorar els resultats. 
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 lliurament de les fitxes d’activitat de cada etapa, que pot fer-se a través del 
correu electrònic o de plataformes com moodle, si així s’organitza l’activitat. 
Aquestes poden lliurar-se individualment o en grup, segons determini el/la 
professor/a, i  

 enviament del viatge virtual de cada grup al professor/a per poder ser 
avaluat. 

Aquests tres aspectes són els que determinen els criteris d’avaluació: 

 Grau de responsabilitat i iniciativa en la realització de les activitats, 

 Grau de col·laboració i participació en el grup de treball. 

 Grau de qualitat en la resolució de les tasques, inclòs el mapa virtual. 

Totes les activitats han estat preparades per poder ser resoltes amb pocs 
coneixements informàtics, però les propostes que precisen d’un coneixement més a 
fons (com és el cas de google Earth o google maps), s’acompanya de models i de 
tutorials que poden orientar l’alumnat i el professorat.  

També s’adjunten, en alguns casos, els solucionaris d’algunes fitxes d’activitat. 

L’activitat final de creació del mapa virtual es descriu en un document adjunt i es 
facilita el material per a l’alumnat. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  

Continguts:  
1. Orientar-se a la Terra: punts cardinals, estels i aparells per a l’orientació. 

2. Latitud i longitud. Els fusos horaris 

3. Representar la Terra: projeccions, tipus de mapes i elements d’un mapa. Els 

nous sistemes de posicionament geogràfic. 

4. Formes de relleu del litoral i d’interior del món. 

5. La geografia dels continents: Europa, Àsia, Oceania, Amèrica i Àfrica. 

6. La geografia d’Espanya i Catalunya: les unitats de relleu terrestre i marítim. 

Competències:  
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

2. Tractament de la informació i la competència digital 

3. Competència matemàtica 

4. Competència d’aprendre a aprendre 

5. Competència d'autonomia i iniciativa personal 

6. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic 

7. Competència social i ciutadana 

Processos:  
1. Observació indirecta. 

2. Tallers: experimentació i manipulació 

3. Debat i exposicions orals 

4. Anàlisi de fonts secundàries. 

5. Identificació d’espais geogràfics. 
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Documents adjunts 

 
- Proposta d’activitat de síntesi de l’itinerari: MAT_ALUM_Viatge virtual pel 

món 
- Tota la proposta es troba en el web: Viatge virtual pel món. 

 
Seqüències didàctiques que s’inclouen 

 

Títol de les seqüències 
1. Orientació 

2. Latitud, longitud i fusos horaris 

3. La representació de la Terra 

4. Ens apropem al món i coneixem Europa 

5. Geografia d’Àsia 

6. Geografia d’Oceania 

7. Fent les amèriques 

8. Paisatges d’Àfrica 

9. Paisatges d’Espanya i Catalunya 

 

 

 
 

 

https://sites.google.com/site/viatgevirtualpelmon/

