FITXA
DIDÀCTICA

Explorem
la Garrotxa
RESUM DE L’ACTIVITAT

Descobrim el territori de la Garrotxa per mitjà d’un joc
de proves tipus joc d’escapada (escape room) a l’Espai
Cràter. L’activitat convida els infants a conèixer el territori,
copsar com el paisatge es transforma amb el pas del
temps i a prendre consciència del seu valor.
Durant l’activitat, es reflexiona sobre l’impacte de
l’activitat humana sobre el paisatge per fer conèixer
la necessitat de preservar el territori i adoptar hàbits
de vida sostenibles.

espaicrater.com

1

DURADA DE L’ACTIVITAT
90 minuts
OBJECTIUS DE L’ACTIVITAT
→ Aprendre a interpretar i utilitzar mapes
senzills.
→ Saber localitzar de les formes de relleu
i accidents geogràfics de l’entorn.
→ Descriure diferents tipus de paisatge
i observar-ne les transformacions amb el pas
del temps.
→ Reconèixer els elements naturals i humanitzats
de l’entorn.

OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
CURRICULARS
→ Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels
canvis i continuïtats al llarg del temps, per
comprendre la societat en què vivim.
→ Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en
compte els factors socials i naturals que els
configuren, per valorar les actuacions que els
afecten.
→ Interpretar l’espai a partir dels elements del
territori i de les representacions per situar-s’hi i
desplaçar-s’hi.
→ Expressar idees i organitzar informació
de manera eficaç i intel·ligible.

→ Reflexionar sobre l’impacte de l’activitat
humana en el paisatge, copsar-ne la complexitat
que implica.
→ Fomentar actuacions responsables orientades
a l’ús sostenible de l’entorn.
→ Conscienciar sobre la importància de la
sostenibilitat ambiental i la preservació del medi
ambient.

CONTINGUTS
→ El món que ens envolta:
Formes de relleu i accidents geogràfics.
Localització de les formes de relleu i accidents
geogràfics més rellevants de l’entorn.
Ús i elaboració de plànols i mapes senzills del
poble, barri o ciutat.
Observació i descripció de diferents tipus de
paisatges de l’entorn proper i llunyà.
Reconeixement dels elements naturals i
humanitzats, i de l’impacte de l’activitat humana en
el paisatge.
Identificació i disseny d’actuacions responsables
orientades a l’ús sostenible de l’entorn.
→ Canvis i continuïtats en el temps:
Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els
paisatges.

CONTINGUTS DE L’ACTIVITAT
→ Mapes i Plànols: elaboració i interpretació.
→ Formes de relleu i accidents geogràfics.
→ Tipus de paisatges.
→ Canvis i evolució dels paisatges.
→ Impacte humà en el paisatge.
→ Sostenibilitat.
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CONCEPTES CLAU
El relleu
La Terra no és tota plana: presenta,
a la superfície, diferents formes, que
són el que anomenem relleu. El relleu
és el conjunt de formes, com són
muntanyes, planes, turons, altiplans,
deltes..., que accidenten la superfície
de la terra. Un relleu és mesurat
segons l’altitud i extensió de les seves
formes.

El paisatge
El paisatge és una part del territori
tal com la percep la població i és
resultat dels factors naturals o humans
i de les relacions que s’estableixen
entre si, per això va canviant al llarg
de la història. El paisatge típic de
la Garrotxa és el paisatge volcànic
que estableix una forma de relació
concreta entre les persones i el medi.

El mapa
Els mapes són representacions
gràfiques de la superfície de la Terra
sobre una superfície plana a una
escala determinada. Hi ha diferents
tipus de mapes: geogràfics, com
els topogràfics, i temàtics, com els
mapes meteorològics, de carreteres...

La sostenibilitat
La sostenibilitat és un concepte
ambiental, social i ecològic. Promou
la satisfacció de les necessitats
actuals al màxim possible, sense
comprometre les necessitats de les
generacions futures i, alhora,
mantenir la biodiversitat
i els ecosistemes naturals.
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