
                                                             

Itinerari 1r d'ESO: 

La configuració del paisatge: relleu i clima.

Objectius de l’itinerari

1. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales espacials i temporals, els 
elements  bàsics  que  caracteritzen  el  medi  natural:  les  unitats  de  relleu 
terrestre i marítim i els climes de la terra com a elements configuratius del 
paisatge.

2. Comprendre el territori com a resultat de les interaccions al llarg del temps 
entre els grups humans i els recursos disponibles, valorant les conseqüències 
econòmiques,  socials,  polítiques  i  mediambientals  que  se’n  deriven  i  la 
necessitat de garantir la sostenibilitat.

3. 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.

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

5. Exercitar  els  processos  propis  de  la  Geografia  descriptiva:  descripció  de 
paisatges,  confecció,  anàlisi  i  comentari  de  mapes  físics  i  temàtics,  i 
construcció i comentari de climogrames.

Descripció de l’itinerari

L’itinerari proposa activitats per abordar el continguts que el currículum de 1r d’ESO 
centra  en  la  Geografia.  Concretament  es  tracta  de  desenvolupar  propostes 
educatives relacionades amb el paisatge, el relleu físic i els climes des de l’àmbit 
global  fins  al  català.  La  seqüència  està  ordenada tenint  en compte la  concreció 
curricular de 1r d’ESO.

Els elements inclouen el material per a l’alumne i permeten ser treballats en la seva 
totalitat amb eines TIC, de forma interactiva o amb material imprimible.

La seqüència està organitzada en tres blocs:

1. Comença l’itinerari amb el bloc dedicat al  paisatge. Es presenten propostes 
educatives basades en la descripció dels elements del paisatge des d’un punt 
de vista global i dinàmic. Es tracta d’apropar l’alumnat a l’observació i anàlisi 
del paisatge des d’una vessant més integradora, mostrant la seva dinàmica en 
relació a com diferents elements actuen sobre el medi. També s’hi poden 
trobar  activitats  relacionades  amb  els  recursos  naturals  (concretament, 
l’aigua) i els riscos naturals i antròpics, els quals incideixen de forma directa 
sobre  la  configuració  del  paisatge.  Els  elements  combinen  propostes 
educatives interactives, dossiers de treball o activitats imprimibles, treball 
de camp i material multimèdia.

2. El següent bloc aborda els continguts relacionats amb la Terra i la formació 
del relleu, l’orientació, la cartografia, i les unitats de relleu i hidrografia. 
Les  propostes  educatives  aporten  activitats  interactives  que  funcionen  a 
mode de mini-seqüències didàctiques. S’han seleccionat tenint en compte el 
tipus  d’estratègies  d’aprenentatge  que  promou  en  els/les  alumnes  i  la 
possibilitat  d’avaluar  els  aprenentatges.  A  més  s’han diversificat  quant  al 
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grau de dificultat que presenten, per poder donar resposta a la diversitat de 
l’alumnat.  S’inclouen  propostes  interactives,  tipus  JClic,  i  pàgines  web 
dinàmiques,  algunes  d’elles  amb  material  imprimible.  Cal  esmentar  la 
importància del treball amb mapes que es promou en aquest bloc.

3. El darrer bloc de l’itinerari mostra recursos per treballar el clima. La primera 
proposta  esdevé  una  introducció  a  la  meteorologia,  que  pretén  endinsar 
l’alumnat en els factors que determinen les característiques climàtiques d’un 
territori. A continuació es presenten activitats per contribuir al coneixement 
dels climes del  món i  de Catalunya. Es promou el  treball  amb mapes del 
temps i climogrames. El tipus de recursos que podem trobar són: pàgines web 
interactives amb activitats imprimibles, webquest i material multimèdia.

Per finalitzar, i a mode de síntesi, es proposa una senzilla activitat amb Google Maps 
o amb Viquiatles (a criteri del professorat), consistent en seleccionar el lloc del món 
favorit de cadascú i fer la seva descripció tenint en compte els trets estudiats al llarg 
d’aquest itinerari.

Recursos emprats

Els recursos s’han seleccionat atenent al model d’activitat que es proposa. La raó 
d’aquesta  diversitat  està  en  l’interès  en  mostrar  diferents  estratègies  en  el 
tractament i processament de la informació. Es poden trobar Webquest, activitats 
JClic, pàgines web interactives, multimèdia, jocs de simulació, documentals... tots 
ells amb objectius educatius molt específics.

Temporització

L’itinerari  presenta  recursos  per  ser  treballats  al  llarg  d’un  trimestre  i  mig, 
aproximadament.  Per  tant,  el  treball  pot  necessitar  unes  48  hores  efectives.  Si 
s’inclouen activitats d’avaluació i d’ampliació que se suggereixen en alguns elements 
poden resultar-ne 52 hores, que representen la meitat d’hores lectives del curs. 

Justificació de la seqüència

La seqüència  s’ordena tenint  en compte la  concreció  del  currículum de Ciències 
Socials per a 1r d’ESO.

Es treballa en primer lloc el bloc corresponent al paisatge per les possibilitats de 
globalitat  i  interrelació  que  permet.  Les  activitats  seleccionades  integren  els 
elements definidors del paisatge, la dinàmica històrica, la intervenció humana, la 
percepció  de  l’entorn  a  través  dels  personatges  que  hi  habiten,  els  principis  de 
conservació, les implicacions de la gestió del territori, etc.

Un cop s’ha apropat l’alumne al medi i la comprensió de la seva dinàmica, és el 
moment de dedicar-se de forma més acurada als diferents elements que defineixen 
el territori: la Terra, l’orientació, la cartografia i la formació del relleu, així com les 
unitats de relleu i hidrogràfiques que s’hi poden localitzar al món, a Espanya i a 
Catalunya.

Per finalitzar, ens cal endinsar-nos en la meteorologia i la climatologia per tal de 
caracteritzar els diferents paisatges quant a la seva dinàmica atmosfèrica.
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Alumnat a qui s’adreça especialment

Les propostes que componen l’itinerari s’han seleccionat per ser treballats amb grups 
ordinaris d’alumnes de 1r d’ESO. Algunes activitats presenten un grau de dificultat 
menor, raó per la qual poden ser utilitzades amb alumnes amb més dificultats per 
aprendre o alumnat nouvingut.

Si  es  vol  adaptar  tot  l’itinerari  a  alumnat  nouvingut  o  alumnat  amb  dificultats 
d’aprenentatge, es pot emprar la següent proposta educativa virtual, que recull tots 
els continguts de l’itinerari adaptats a aquesta tipologia d’alumnat:

http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/index.htm 

Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte

L’itinerari  pot  desenvolupar-se  de  forma  contínua  al  llarg  de  la  temporització 
proposada, ja que promou l’assoliment dels objectius relacionats amb el currículum 
de Geografia Física de 1r d’ESO. 

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 conceptes que s’aborden en cada proposta, el mecanisme de 
funcionament de l’aplicació corresponent i els criteris d’avaluació que s’empraran. Si 
l’alumnat té clars els objectius a assolir, li serà més fàcil centrar-se en la tasca per 
superar-la amb èxit.

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,  s’aconsella  revisar  quines  propostes  permeten  l’avaluació  i 
quines no ho tenen previst, per poder preveure quin instrument s’emprarà. De forma 
general,  s’aconsella  la  creació d’un quadre de doble entrada per dur a terme el 
registre dels resultats de les activitats realitzades per cada alumne/a, que permet 
ser  utilitzat  a  través  de  l’ordinador;  o  en  el  seu  defecte,  el  propi  quadern 
d’avaluació del professor. Fins i tot es pot preveure un sistema d’autoregistre dels 
resultats  obtinguts,  de  manera  que  sigui  el  propi  alumnat  qui  es  responsabilitzi 
d’anotar els resultats per ser lliurats al/a la professor/a.

Respecte al lliurament de les activitats que es poden resoldre en el propi ordinador, 
es  pot  utilitzar  el  correu  electrònic.  Hi  ha  centres  que  disposen  de  plataformes 
d’ensenyament virtual (Moodle) que faciliten aquesta tasca.

Totes  les  activitats  que  es  presenten  poden  desenvolupar-se  sense  necessitat  de 
massa coneixements  tecnològics.  Els  recursos  funcionen de forma molt  intuïtiva i 
senzilla.

L’activitat de síntesi es descriu en el material per a l’alumnat.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:

Bloc temàtic 1.1: El paisatge
1. Localització i caracterització dels paisatges. Paisatges naturals i antròpics.
2. Interaccions entre paisatge i activitat humana. Descripció de paisatges.
3. El paisatge al llarg de la història.
4. Tipus de paisatges: paisatge i hàbitat rural. Un exemple a Galícia.
5. Tipus  de  paisatge:  paisatge  litoral  i  paisatge  urbanitzat.  La  gestió  del 

paisatge.
6. Els riscos naturals. Riscos de tipus geològics i el seu impacte sobre el territori 

i la humanitat.
7. Desenvolupament sostenible i protecció ambiental.
8. Els recursos naturals. Recursos renovables i no renovables. El cicle urbà de 

l’aigua

Bloc temàtic 1.2: Relleu i hidrografia
9. Estructura de la Terra: capes interiors i capes exteriors. Atmosfera, hidrosfera 

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

Latitud i Longitud. 
11. Representar la Terra: projeccions, tipus de mapes i elements d’un mapa.
12. Formes de relleu del litoral i d’interior del món, d’Espanya i Catalunya.
13. Hidrografia al món, Espanya i Catalunya.

Bloc temàtic 1.3: El clima
14. Introducció a la meteorologia. El climograma: construcció i interpretació. 
15. Els climes: les grans zones climàtiques del món.
16. Característiques dels diferents climes del món i els seus paisatges.
17. Els climes de Catalunya i la seva localització geogràfica.

Competències:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
2. Tractament de la informació i competència digital
3. Competència matemàtica.
4. Competència d’aprendre a aprendre
5. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 
6. Competència social i ciutadana

Processos: 
1. Observació indirecta.
2. Anàlisi de fonts primàries.
3. Anàlisi de fonts secundàries.
4. Identificació d’espais geogràfics.

Documents adjunts

- Quadre d’elements i orientacions per a l’alumnat: MAT_ALUM_Orientacions 
per a l’alumnat.doc

- Activitat de síntesi: MAT_ALUM_El meu paisatge favorit.doc
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- A continuació es presenten els títol de les propostes integrades en l’itinerari 

amb el seu enllaç web:

Bloc de Paisatge
Títol de 

l’element
Enllaç/Nom del document

Explora el paisatge http://educalia.educared.net/paisajes/index.jsp?idioma=c

Viure del camp www.catpaisatge.net/educacio (elPriorat)

Arquitectura popular http://www.coag.es/proxectoterra/presentacion.htm 
Paisatge costaner http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutadans/educacio_ambiental/prats_submarins.jsp

Fem  una  sortida  al 
camp

http://www.fmr.cat/atles/materials/activitat03.pdf 

Riscos naturals http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=18389&p_ex=conviure%20amb%20el%20risc
CERES_conviure amb el risc

El  cicle  urbà  de 
l’aigua

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/63_el_agua/index.html

La ciutat sostenible www.catpaisatge.net/educacio (el Vallés)

Bloc de Relleu físic
Títol de l’element Enllaç/Nom del document

Geomorfologia http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=3306 

Orientar-se a la Terra: cartografia http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/unitat3/index.htm

Les línies imaginàries de la Terra: 
Latitud i longitud

http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/ 

La Terra: masses continentals i 
marítimes

http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/unitat2/index.htm

Unitats i formes de relleu http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/unitat4/index.html

Unitats de relleu i hidrografia al 
món

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1400

Unitats de relleu a Espanya http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizar/ca/es_2009091623_6406479/fals
e

Unitats de relleu i hidrografia a 
Catalunya

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1407
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1421

Bloc de Clima
Títol de l’element Enllaç/Nom del document

Introducció a la 
meteorologia

www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/meteorol

Climogrames http://www.xtec.es/~jcarras2/web_quest/web_quest_climo/index.htm

Climes temperats http://ares.cnice.mec.es/geografia/inicio.php 

Climes càlids http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/unitat5/index.htm 

Clima polar http://obrasocial.caixacatalunya.es/osocial/idiomes/2/fitxers/cultura/shackleton/index.h
tml      

Clima desèrtic http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=1701376

Clima d’Alta muntanya http://ca.wikipedia.org/wiki/Clima_de_muntanya
http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/unitat5/taller/activitats/u5_act11.pdf

Climes de Catalunya http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30185&p_ex=mediterrani
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