
Orientació i lectura del paisatge 
 
Nivells: CM / CS / ESO / BATX (activitat adaptada segons el nivell requerit) 
 
Durada: 1 matí 
 
Ràtio: 1 educador / 18 alumnes (adaptable a un grup classe) 
 
Objectius:  
• Incentivar l’interès per a descobrir el medi i tots els elements que en formen 

part. 
• Potenciar la utilització dels sentits com a eina per conèixer el medi. 
• Aprendre a orientar-se amb brúixola. 
• Diferenciar els elements biòtics, abiòtics i antròpics del paisatge. 
• Observar els usos del sol de la panoràmica. 
• Identificar els punts geogràfics de referència. 
• Plasmar els canvis paisatge amb el pas del temps. 
 
Continguts: 

• Coneixement del mapa i la brúixola com a eines per orientar-nos. 
• Situació geogràfica: identificació de les principals unitats de relleu 

(serralades, depressions, ...) i dels topònims  més importants.  
• Interpretació del paisatge i classificació dels usos del sòl emprant una 

llegenda: boscos, conreus, nuclis urbans, vies de comunicació, etc.  
 
Protocols: 

• Presentació dels educadors i de l’activitat als mestres i als alumnes. 
• Esmorzar. 
• Fer els grups de treball. 
• Realització de l’activitat. 
• Complimentació de la valoració, el full de registre i entrega de la factura. 

 
Procediments: Petit recorregut mitjançant fletxes orientables fins un punt 
elevat (castell de Burriac, Turó de Mata, Puiggraciós o Montpalau) des del qual 
poder observar el paisatge. Se’ls explica als alumnes el funcionament de la 
brúixola i què han de fer per orientar correctament les fletxes que trobin en el 
camí. Un cop s’arriba al punt elevat, se’ls reparteix unes fitxes de treball amb el 
dibuix del paisatge que s’observa. Els alumnes hauran de plasmar sobre el 
dibuix del paisatge els usos del sòl que s’observen des del punt de treball 
mitjançant un codi de colors del paisatge. 
 
Material inventariable: brúixoles, fletxes orientables, claus. 
 
Material fungible: llapis, llapis de colors, gomes d’esborrar, maquinetes de fer 
punxa, gomets adhesius de colors, cintes adhesives, coles (barra adhesiva i 
tub). 
 
Material imprès i/o fotocopiat: fulls de la panoràmica 
 


