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PAISATGE 
 

 Àmbits: Coneixement del medi.  
 Nivell educatiu: Des d’Educació Infantil fins a Cicle Superior de Primària. 
 Horari: Matí: De 9:30 a 12:30. Tarda: De 15:30 a 19:00. 
 Calendari: Es pot realitzar al llarg de tot el curs escolar, sempre tenint en 

compte la variabilitat del paisatge en funció de l’estació de l’any. 
 Durada: Mínim de 3 hores.  
 Material complementari: Des del CdA es disposa de quaderns de camp per a 

cada cicle.  
 Tipus d’activitat: Itinerari. 

 

 Descripció de l’activitat: L’itinerari de paisatge pretén conèixer, per mitjà de 
mapes i cartografia de la zona, el paisatge agrícola – ramader de Juneda 
(podrem conèixer el Canal d’Urgell i les seves derivacions, el pas de l’aigua, els 
diferents sistemes de reg, els canvis ocasionats per les tècniques agrícoles i el 
regatge dels camps).  Tots aquests aspectes comporten una lectura visual 
prèvia de la localització i la distribució dels elements del paisatge, que permet 
interpretar-lo i fer-ne una diagnosi prèvia amb els nostres alumnes. 
Tot això ho treballarem mitjançant el contacte directe amb l'entorn. Facilita els 
aprenentatges en el paisatge real. L'ús dels sentits, l'observació directa i el 
treball de camp fan possible la lectura i la interpretació de la realitat global i 
complexa del paisatge. 
Finalment, tindrem l’opció de plasmar el que hem vist omplint  un quadern del 
paisatge rural, el qual permet a l’alumne fer una síntesi i valoració de tot allò 
que ha après. 

 

 Objectius: 
o Identificar els elements que conformen un paisatge i les seves 

interrelacions. 
o Explorar i descobrir el paisatge activant l'ús del sentits en el contacte 

directe amb l'entorn. 
o Gaudir i respectar l'entorn, tot identificant els valors que determinen la 

qualitat de cada paisatge. 
o Accedir al coneixement de les tècniques de reg, de transport de l’aigua, de 

les derivacions del Canal d’Urgell, la seva història i el funcionament de la 
col.lectivitat de regants.                                                     

o Analitzar la situació de l’ús de l’aigua en aquesta zona i a Juneda. 
o Observar l’entorn i comparar-lo amb el del lloc d’origen. Semblances i 

diferències, avantatges i inconvenients. 
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 Competències específiques:  
o Àmbit de coneixement del medi (Dimensió món actual):  

Competència 1.  Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar 
estratègies de cerca de dades i analitzar resultats per trobar 
respostes.  
Competència 3. Interpretar l’espai a partir dels elements del 
territori i de les seves representacions per situar-s’hi i desplaçar-
se.  
Competència 4. Analitzar paisatges i ecosistemes tenint en 
compte els factors socials i naturals que els configuren, per 
valorar les actuacions que els afecten.  
 

 
 Continguts: 

o Apreciació, categorització i valoració com a recurs natural dels elements 
que conformen l'estructura geoecològica del paisatge (relleu, clima, fauna, 
vegetació...). 

o Vivència, experiència i percepció del medi agrícola – rural i les seves 
característiques: lectura i interpretació d’un paisatge rurals i comparació 
amb paisatges diferents. 

o Observació directa de les característiques i la diversitat d'elements, de 
materials, de fenòmens i de processos en el paisatge real de la comarca de 
les Garrigues. 

o Maneig de plànols, mapes i eines per a l'orientació en l'espai i l'ús de la seva 
representació gràfica. 

o La transformació artificial del relleu. Tècniques i història. 
o El transport de l’aigua, conduccions i organització del reg. 

 

 Lligams i connexions amb altres tallers?  
o De tots els elements que formen el paisatge, quins tenen relació amb alguns 

dels aspectes que treballem a Les Obagues? Podem relacionar l’itinerari de 
paisatge amb tots els tallers que realitzem a la casa. 

 
      


