EL PAISATGE
ESTEM DISPOSATS A RENUNCIAR LES NOSTRES COMODITATS PER
CONSERVAR EL PAISATGE?
Aquets és el problema social, actual i rellevant que dóna el tret de sortida a la
nostra unitat didàctica. Aquest plantejament ens servirà per començar a
investigar i reflexionar sobre els diferents paisatges de la terra i les
conseqüències, transformacions i alteracions medi ambientals que provoca
l’acció humana.
L’alumnat de 6è de l’Escola Emili Carles-Tolrà de Castellar del Vallès, i l’alumnat
de cicle superior de l’Escola la Popa de Castellcir, s’han vist abocats a tota una
series d’hipòtesis, de comprovacions, de recerques, d’investigacions,
d’exposicions i de debats per acabar reflexionant si ells mateixos estan
disposats a renunciar les seves pròpies comoditats per tenir més cura del nostre
planeta.
Així doncs, aquesta unitat els ha servit per conèixer els diferents paisatges de la
terra, els seus climes, les transformacions que pateixen els paisatges, quins són
els afectes de l’activitat humana i de la pròpia natura, les conseqüències a curts
termini i a llarg termini, fins on estem disposats a renunciar o adquirir nous
hàbits...i tot, dins un marc de reflexió constant sobre els que significa cada pas
o cada decisió que prenem en la transformació dels paisatges.
L’objectiu principal és que les ciutadanes i ciutadans que tenim en les nostres
aules prenguin consciència del que significa habitar a la terra i quin poder
poden tenir elles mateixes i ells, per fer canvis tot assolint un grau de
consciència medi ambiental per seguir habitant en el nostre planeta d’una forma
coherent, responsable, amb principis de sostenibilitat i amb els hàbits de cura i
preservació del planeta.
Ens agradaria molt que aquesta unitat servis a tot aquella professorat que vol
treballar
a partir d’un problema rellevant, desenvolupant projectes on
s’englobin diferents metodologies.
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EL PAISATGE

Títol de l’activitat
El Drive
Descripció de l’activitat
El nostre alumnat està avesat a treballar mitjançant el “drive” (eina que
utilitzem a l’escola i que la trobem dins el google/gmail). Així que algunes
vegades utilitzem aquesta eina per fer textos compartits, per rebre informació,
per fer els deures, per fer treballs en grup, per fer presentacions...
En aquesta ocasió els vam enviar un document compartit on se’ls i plantejava el
problema: ESTEM DISPOSTAS A RENUNCIAR A LES NOSTRES COMODITATS
PER PRESERVAR EL PAISATGE i un enllaç d’un curt per començar a reflexionar
(La Isla de las flores). En el mateix document l’alumnat havia de començar a fer
una llista de qüestions que els hi agradaria investigar a través de la pregunta.
Així doncs, aquest document se’ls hi va enviar com a deures i havien de mirarse el vídeo i començar a escriure quines coses volien investigar per poder
documentar-se sobre el problema.
Recursos
El Drive amb l’enunciat del problema i el curt de la “Isla de las Flores”
Temporalització
Aquesta activitat va ser enviada com a deures de cap de setmana, el divendres
vam enviar el drive i a partir del cap de setmana havien d’anar escrivint totes
aquelles qüestions que es plantejaven, fent una pluja d’idees “on line”.
Aspectes didàctics i metodològics
El fet de poder compartir el document amb tota la classe desemboca en un allau
de propostes i de contrapropostes on totes i tots participen, en el mateix espai
es qüestionen coses entre elles i ells i van elaborant un llista d’aspectes que els
interessa treballar.
Es fixa un dia límit per poder escriure les aportacions i paral·lelament es van
fent correccions i petites observacions dels que es va escrivint (tot on line).
L’eina permet fer comentaris i es pot revisar en tot moment, així com també
permet veure l’historial del que ha escrit cada alumne.
Amb aquesta activitat es comença i ens dóna les eines per on començar a
investigar. Quan s’acaba el termini de fer les aportacions s’imprimeix el
document i el guardem per quan acabem la unitat.
Documents adjunts
Fitxa: Exdrive
Enllaç del curt de la Isla de las Flores:
https://www.youtube.com/watch?v=4kDN49_bFno
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Títol de l’activitat
Mirem un vídeo
Descripció de l’activitat
Ens posem en situació de mirar un vídeo: Los paisages más bonitos de la Tierra.
Un com projectat, sense parlar del què hem vist, han d’omplir una fitxa on han
d’escriure que han sentit.
Amb el gran grup parlem dels què han sentit i reflexionem del que han vist en
el vídeo.
Després en grups de taules els hi demanem que pensin què tenen en comú tots
els paisatges que han vist en el vídeo. Després ho posem en comú i s’arriba a la
conclusió que tots tenen en comú: un lloc (localització), un relleu, una
vegetació, una fauna, un clima i una acció humana.
Recursos
El vídeo de “Los paisages más bonitos de la Tierra”
La fitxa
Temporalització
Una sessió d’hora
Aspectes didàctics i metodològics
En aquesta activitat treballarem amb diferents agrupacions. Primer de forma
individual. Després es posa en comú tots plegats. Hi ha un treball per petits
grups i aquesta reflexió en grup s’aboca a una altra reflexió amb tot el grup.
Documents adjunts
Fitxa: INsenti
Enllaç del vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=pjNse15MDbY
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Títol de l’activitat
Repartim paisatges!
Descripció de l’activitat
Un cop ja sabem què volem saber de cada paisatge repartim els 26 paisatges
(l’aula hi ha 26 alumnes, un paisatge per cada alumne). Hauran de portar la
informació de casa per poder treballar-los a la classe.
Recursos
Tots aquells que puguin portar a l’aula:llibres, enciclopèdies, revistes, internet...
Temporalització
Són deures, han de portar la informació pel dia acordat per poder-los treballar a
l’aula.
Aspectes didàctics i metodològics
Es reparteixen els diferents paisatges de forma aleatòria.
Se’ls hi dóna una fitxa de la informació que hauran de buscar perquè no hagin
de buscar a les palpentes. Pensem que és bo acotar les recerques, perquè hi ha
molta informació en la xarxa i això provoca a vegades una saturació
d’informació que en les edats del nostre alumnat els hi pot ser difícil ordenar.
Documents adjunts
Fitxa: INpai
Fitxa: INrecer
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Títol de l’activitat
Investiguem!
Descripció de l’activitat
Amb tota la informació que han portat de casa s’omple la fitxa.
Recursos
La informació de casa i la fitxa.
Temporalització
Una sessió d’una hora
Aspectes didàctics i metodològics
Aquesta feina és individual i la tasca com a mestra és ajudar i guiar a omplir-la
correctament. La finalitat d’omplir aquesta fitxa és per realitzar un diorama.
Documents adjunts
Fitxa: ESinvesti

Títol de l’activitat
Fem un diorama!
Descripció de l’activitat
Amb tota la informació amb la qual han omplert la fitxa, ara és hora d’elaborar
un diorama.
Recursos
La informació i tot el material per elaborar el diorama: caixa de sabates,
material d’art com pot ser plastilina, fang, material de rebuig, pintures,
papers...
Temporalització
Dues sessions d’hora i mitja
Aspectes didàctics i metodològics
L’elaboració del diorama comporta un moviment constant de canalla dins de
l’aula, s’hauran d’aixecar per buscar el material, per consultar als llibres si cal,
per compartir amb altres companyes i companys. Així l’aula es converteix en un
espai dinàmic on tothom treballa al seu ritme. La mestra continua sent una guia
dels seus aprenentatges.
Al ser una tasca elaborada se’ls haurà de dotar de temps i per això dins l’àrea
d’art es fan dues sessions per poder acabar el diorama.
Documents adjunts
Fitxa: ESinvesti
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Títol de l’activitat
Què pot transformar un paisatge?
Descripció de l’activitat
Amb tota la classe establim una conversa: quins elements poden transformar el
paisatge que els hi ha tocat? Reflexionem i pensem plegats i arribem a la
conclusió que cal separar el que és una necessitat i establim que la necessitat
és tot allò que està lligat a l’alimentació ( tot i que es pot crear el debat si cal
sempre menjar de tot...fent referència als productes de proximitat, si cal
menjar tanta carn...). Així diferenciem entre necessitat com l’alimentació i la
comoditat estarà lligada a l’electricitat, petroli, zones esportives, carreteres,
deixalleries...
La finalitat de l’activitat és fer una pluja d’idees on tothom pugui agafar la idea
més apropiada per introduir dins del seu diorama.
Així l’activitat final d’aquesta sessió és elaborar un element transformador dins
del seu paisatge.
Recursos
Els ordinadors de la classe i la informació dels paisatges .
Temporalització
Una sessió d’una hora i mitja
Aspectes didàctics i metodològics
Aquesta activitat comença amb una pluja d’idees per buscar l’element
transformador i després realitzar aquest element d’una forma plàstica per
poder-lo introduir en el diorama. Per tant, al principi de la sessió serà un treball
amb tot el grup i finalment cada un realitzarà de forma plàstica l’element que
esculli per transformar.
Un cop l’element transformador estigui acabat, ja podrem donar per acabat el
diorama i ara la tasca següent serà preparar-se l’explicació davant de tota la
classe del seu paisatge.

6

EL PAISATGE

Títol de l’activitat
Explicació del paisatge
Descripció de l’activitat
En aquesta activitat se’ls deixa un temps per preparar-se l’explicació del seu
diorama-paisatge. Poden tenir la fitxa de l’explicació i també poden fer-se un
guió de les coses que volen explicar. L’explicació haurà de constar de tres parts,
l’explicació del seu paisatge, què ha volgut representar amb el diorama, i
col·locar l’element transformador i explicar perquè l’ha escollit.
La resta de companyes i companys hauran de prendre apunts. Tenen una fitxa
preparada per poder prendre els apunts més fàcilment. En la mateixa fitxa
també hauran de fer una avaluació de l’explicació i unes observacions de
millora. Així doncs, cada alumne serà l’especialista del seu paisatge i la resta
seran els seus alumnes, poden fer preguntes i fent aportacions de millora. De la
mateixa manera serà l’alumnat qui donarà consells per millorar l’explicació, el
diorama i l’element transformador, i acabaran posant una nota (coavaluació).
Les notes seran posades individualment, quan acabin de posar la nota
numèrica, hauran de sumar les notes de la taula, la mestra preguntarà el
resultat de les taules i es farà la mitja amb totes les notes de la classe. En el
mateix moment l’alumne que ha fet l’explicació sabrà quina nota ha obtingut.
Recursos
El diorama
La fitxa elaborada per cada alumne
L’element transformador
La fitxa per prendre els apunts
Temporalització
Tres sessió d’una hora i mitja (repartides al llarg de la setmana)
Aspectes didàctics i metodològics
La metodologia emparada en aquesta activitat és l’anomenada puzle. L’alumnat
s’especialitza en un tema, en aquest cas un paisatge, i es converteix en un
expert del tema, i l’exposa davant de l’aula. Totes i tots aprenen de tothom i
amplien els seus coneixements mitjançant als iguals. La mestra fa de guia i
reforça algun aspecte que no queda clar, però el seu paper és senzillament el
d’estar escoltant i aprenent amb la resta de companys i companyes.
Documents adjunts
Fitxa: ESapunts
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Títol de l’activitat
Treballem un dossier
Descripció de l’activitat
Aquesta vegada es treballarà un dossier posant la banya en les Paraules clau:
ecosistemes, biòtop, sòl, aigua, llum, temperatura, biocenosi, adaptació al
medi, productors, descomponedors, consumidors, herbívor, carnívors,
omnívors, xarxes alimentàries o tròfiques, desertització, desforestació, pluja
àcida, biosfera, contaminació, canvi climàtic, estalvi energètic.
La finalitat del dossier es comprendre aquestes paraules clau i fer-ne uns
experiments per comprovar el que explica el dossier.
Recursos
El dossier
Temporalització
Una sessió d’hora
Aspectes didàctics i metodològics
Quan treballem un dossier a l’aula ho fem tot llegint-lo en veu alta i anar parant
a tots aquells punts que no queden prou clars o quan s’intervé amb algun
dubte. L’alumnat pot subratllar-se aquelles coses que pensen que són
importants i fer-se petits apunts, mapes conceptuals... en el mateix dossier.
Documents adjunts
Fitxa: ESdoss
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Títol de l’activitat
Experimentem!!!
Descripció de l’activitat
Ara volem saber què passa exactament amb la desertització, desforestació,
pluja àcida, contaminació de l’aire, afebliment de la capa d’ozó i contaminació
de l’aigua. Així que ens proposem fer 6 experiments per poder comprovar-ho.
Tots sis experiments abans de començar a realitzar-los han de fer una
hipòtesis. En totes les fitxes dels experiments hi ha una explicació del fenomen i
la descripció del que s’ha de realitzar.
Recursos
Les fitxes dels experiments
Material
Pel de la capa d’ozó: 3 recipients de plàstic de la mateixa mesura, paper de
film i aigua.
Pel de la pluja àcida: 3 plantes iguals, aigua i vinagre.
Pel de la contaminació de l’aire: 6 o 8 gomes blanques de la mateixa
mesura penjades en un penjador metàl·lic, un pot de vidre. Un parell de robes
blanques, una més gran que l’altre i lupa binocular.
Pel de la desforestació: 3 ampolles grans d’aigua, 3 ampolles de 1l de cocacola, 3 tipus de terres diferents i aigua.
Pel de la desertització: Una garrafa gran d’aigua, una barreja de sorra i fang.
Contaminació de l’aigua: 3 garrafes amb tres plantes i diferents líquids (
aigua, lleixiu, una mescla de coses que es tiren pel desaigua a casa)
Temporalització
Una sessió d’hora per preparar els experiments.
Dues setmanes per anar fer les comprovacions
Una sessió d’una hora per treballar els resultats
Aspectes didàctics i metodològics
Ens organitzem per taules, cada taula és la responsable d’un dels experiments.
Tothom té les mateixes fitxes i primer per taules es fan les hipòtesis dels
diferents experiments. Durant dues setmanes cada taula seran els encarregats
d’observar, regar i apuntar les coses que veuen en l’experiment que els hi ha
tocat. Després de les dues setmanes expliquen a l’aula el que ha anat passant i
els companys i companyes apunten els resultats en la seva fitxa.
Aquesta manera de treballar també serà metodologia puzle. Cada taula
s’especialitza en un experiment i són els responsables de transmetre la
informació i de realitzar-lo correctament.
Documents adjunts
Fitxa: ESpluja
Fitxa: EScoaigu
Fitxa: EScoaire
Fitxa: ESdeser
Fitxa: ESdesfo
Fitxa: ESozo
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Títol de l’activitat
Les transformacions i les seves conseqüències
Descripció de l’activitat
En aquesta activitat es tracta d’omplir una fitxa amb les transformacions que
havien elaborat l’alumnat en el seu diorama. Amb els experiments que han fet
han pogut comprovar quines conseqüències provoca en els paisatges, ara toca
doncs, saber quines són aquestes en el seu paisatge.
Recursos
La fitxa amb la taula de les transformacions.
Les fitxes dels experiments
Temporalització
Una sessió d’una hora
Aspectes didàctics i metodològics
En aquest cas cada alumne tindrà una fitxa i en un primer lloc cada un omplirà
la fitxa individualment. Quan hagin acabat es posa en comú.
Documents adjunts
Fitxa: EStrans

10

EL PAISATGE

Títol de l’activitat
Fem un Power-point
Descripció de l’activitat
Arribada aquesta alçada toca fer una mica de resum i ordenar tota la
informació, aquest cop ho farem mitjançant un power point. Cada alumne haurà
de presentar un power point a l’aula en el qual ordeni i presenti tot el tema
treballat fins ara. La resta de companys i companyes escolten i avaluen el
power fent crítiques constructives i aportacions de millora. Aquesta activitat ens
servirà per avaluar.
Recursos
Power point
Tot el material treballat fins ara.
Temporalització
Tres sessions d’hora i mitja repartides en la setmana.
Aspectes didàctics i metodològics
Tornem a convertir l’alumnat en expert del tema. Cada presentació, tot i que el
contingut és el mateix, resulta diferent en l’ordre i en l’explicació. L’alumnat que
exposa serà avaluat per la resta de companys i companyes, i els que no
exposen són els avaluadors. La mestra, per la se va part, avalua cada alumne a
través d’una taula.
Documents adjunts
Fitxa: EStaulaava
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Títol de l’activitat
Tant lluny, tant a prop!
Descripció de l’activitat
Aquesta activitat s’acabarà cuinant i elaborant una recepta de cuina. Es tracta
doncs, de reflexionar quin són els orígens de diferents aliments i com han fet
canviar els nostres paisatges per poder-los conrear, establim com a territori
tota la península Ibèrica i les illes Canàries.
L’activitat consta de diferents parts:
1- Esbrinar quin és l’origen dels diferents aliments
2- Pensar quin és el millor paisatge per conrear els diferents aliments
3- Amb els aliments treballats, elaborar una recepta de cuina.
Recursos
Power point dels diferents aliments.
Fitxa amb el mapa de món per anar col·locant els diferents aliments
Atles
Ordinadors de l’aula per buscar informació
Fotografies dels diferents paisatges que s’hauran de transformar
Material plàstic per fer les transformacions (colors, retoladors, tisores, papers
de diferents colors)
Fitxa de la recepta de cuina que s’hauran d’inventar
Els aliments que hauran de convertir en un plat, els aliments són: tomàquets,
patates, olives (oli), arròs, sucre, kiwi, pasta, plàtan, pinya, ametlla, blat,
mongeta, cacau i raïm (vi).
Material que han de portar de casa per poder cuinar: Davantal, buf pel cabell i
un drap. Cullera de sopa, cullera de postres, ganivet, forquilla, bol, fusta per
tallar, plat, safata, rallador...
Temporalització
Tres sessions d’hora i mitja repartides en la setmana.
Aspectes didàctics i metodològics
En aquesta activitat treballarem de diferents maneres i en tres dies diferents.
Quin és l’origen dels aliments?
La primera activitat serà un joc per taules de 4 o 5 persones, cada alumne té un
mapa del món on col·locar els diferents aliments i cada taula disposa d’un atles.
La mestra passa un per un els diferents aliments amb el suport d’un power. A
cada imatge es dóna un temps perquè les taules facin hipòtesis de quin és el
seu origen, un cop col·locats la mestra els hi descobreix quin és el seu autèntic
origen. Després se’ls dóna temps per col·locar correctament dins el mapa del
món el seu autèntic origen.
Un cop acabat el power i tothom amb el seu mapa correcta, se’ls hi passa una
fitxa amb les característiques de cada aliment (origen, nom científic, clima que
creix, quanta aigua necessita, varietats….) perquè puguin tenir tota la
informació. En acabar se’ls hi pregunta:I encara venen d’allà?
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Quin paisatge transformes?
Ara que ja saben d’on venen els diferents aliments, se’ls dóna unes fitxes on hi
ha el dibuix d’un paisatge desèrtic, un bosc mediterrani, un bosc tropical i un
delta de riu.
Aquest cop es treballarà individualment. Cada un té les fotografies i amb elles
haurà de pensar quin aliment serà el que causarà la transformació i amb ajuda
de diferents material plàstics en el full de la fotografia la transformarà en un
conreu.
En aquesta activitat podran consultar a l’ordinador i en les fitxes dels diferents
aliments
Anem a cuinar!
Amb els aliments que hem treballat, per parelles han d elaborar una recepta de
cuina que porti com a mínim tres ingredients (les especies, l’oli i la sal...no són
ingredients). S’hauran de posar d’acord amb el company/a i transformar els
aliments escollits en una recepta de cuina. Un cop elaborat el plat hauran
d’escriure la recepta. En la recepta hi haurà d’haver un nom, un text instructiu i
enganxar la foto del seu plat acabat.
Documents adjunts
Fitxes:
ESmapa
ESimat
ESorigen
Esrecep
Power del aliments i els seus orígens
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Títol de l’activitat
Article sobre el riu Ripoll
Descripció de l’activitat
Coincidint
que
estem
treballant
el
tema
dels
paisatges
que
contaminació/transformació, en la Vanguardia va sortir un article explicant que
els mossos d’esquadra van tancar un “by pass” d’una fàbrica del poble que
abocava aigües residuals al riu Ripoll. Aprofitant aquest article es va fer un
treball de comprensió de text i un comentari de text.
Recursos
Article de la Vanguardia
Fitxa de comprensió i comentari de text
Temporalització
Una hora de sessió.
Aspectes didàctics i metodològics
Aquesta activitat serà de caire individual. Posant en comú les conclusions finals
arribades per tothom.
Documents adjunts
Fitxes:
ESvanguar
EScom
Enllaç: http://www.lavanguardia.com/local/vallesoccidental/20130304/54367994721/los-mossos-cierran-el-by-pass-de-unatextil-de-castellar-por-vertidos-ilegales-al-rio.html
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Títol de l’activitat
La webquest
Descripció de l’activitat
Ara ens toca treballar una webquest que està publicada en la pàgina
https://sites.google.com/a/xtec.cat/el-bo/introduccio
Recursos
Webquest
Material per realitzar les diferents activitats que demana la webquest
Temporalització
3 sessions d’una hora amb grup partit per realitzar la webquest i una sessió
d’hora i mitja per anar a explicar a les classes de cicle mitjà.
Aspectes didàctics i metodològics
En aquesta webquest es planteja el problema que hi ha uns promotors que
volen construir un hotel de luxe al Parc Natural de Sant Llorenç del Munt i Serra
de l’Obac. Així que es fan 2 grups de promotors, 2 grups de ecologistes i 2
grups de bombers. En la webquest va dirigint als diferents grups per anar
elaborant el diferent material. Des d’un power point per part dels promotors per
convèncer de la construcció de l’hotel, des d’una recollida de signatures i
pancarta dels ecologistes per anar en contra i d’un tríptic informatiu per part del
bombers. Aquesta activitat ens servirà per veure quines eines i arguments
posen en pràctica el nostre alumnat i per saber si han assolit els objectius de la
unitat didàctica: estem disposats a renunciar a les nostres comoditats per
preservar el paisatge?
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