
                                        

  

DESCOBERTA DEL POBLE I ORIENTACIÓ 
Descobrint Tuixent, poble de muntanya. 

 

1. NIVELLS EDUCATIUS 

 
Educació Infantil; cicle inicial. mitjà i superior d’Educació primària; activitat adaptada a cursa d’orientació 
per a darrer cicle d’ ESO i batxillerat.  
 

2. TEMPORITZACIÓ 

 
De 2 a 3 hores 
 

3. COMPETÈNCIES BÀSIQUES QUE ES TREBALLEN EN L’ACTIVITAT 

 

Competències 
transversals 

 Competència en el 
coneixement i la interacció 
amb el món físic. 

- Competència del tractament de la informació 
i competència digital 

 
 
 
 
 
 
 
Competències 
específiques de 
matèries/àrees 

Competències específiques primària 

Àmbit coneixement del medi - C.1 Plantejar-se preguntes sobre el medi, 
utilitzar estratègies de cerca de dades i 
analitzar resultats per trobar respostes. 
-C. 2 Interpretar el present a partir de l’anàlisi 
dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per 
comprendre la societat en què vivim. 
- C.4 Analitzar paisatges i ecosistemes tenint 
en compte els factors socials i naturals que els 
configuren, per valorar les actuacions que els 
afecten. 

Competències específiques secundària 

Àmbit social -C. 2. Aplicar els procediments de la recerca 
històrica a partir de la formulació de preguntes 
i l’anàlisi de fonts, per interpretar el passat. 
-C. 5 Explicar les interrelacions entre els 
elements de l’espai geogràfic, per gestionar 
les activitats humanes en el territori amb 
criteris de sostenibilitat. 



                                        

-C. 6 Aplicar els procediments de l’anàlisi 
geogràfica a partir de la cerca i l’anàlisi 
de diverses fonts, per interpretar l’espai i 
prendre decisions 

 

4. CONTINGUTS 

 
4.1. Continguts de l’activitat 
- Ús de la brúixola. 
- Orientació amb mapa. 
- Història de Tuixent, poble de muntanya. 

 

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: PRIMÀRIA 

 
 
 
 
 

Continguts 
clau 

Entorn, tecnologia 
i societat 

-Exploració d’aspectes de l’entorn a partir d’una qüestió 
rellevant. 
-Cura de les eines i dels materials. 
-Valoració de l’impacte del desenvolupament tecnològic en les 
condicions de vida i en el treball. 
 

Ecosistema i 
paisatge 

- Els elements naturals i antròpics d’un paisatge 
-Aplicació de nocions de canvi i continuïtat en els paisatges 
 

11. Fases d’una 
investigació 

- Els instruments d’observació i mesura, normes per al seu ús, 
mesures de seguretat. 
- La recollida de dades: rigor i fiabilitat. 
- L’anàlisi de resultats. 
 

Continguts 
específics de 
l’àrea de 
coneixement 
del medi 
natural 

Cicle mitjà i 
Cicle superior 

-El patrimoni cultural com a herència rebuda del passat,  

-L’anàlisi dels canvis i continuïtats al llarg del temps, per          
comprendre la societat en què vivim. 

-Orientació mitjançant l’observació d’elements naturals i      
humanitzats de l’entorn. 

-Procedència geogràfica i activitat econòmica dels avantpassats       
propers. 

 

Relació de continguts de l’activitat amb el currículum de l’etapa educativa: SECUNDÀRIA 



                                        

 
 
 
 
 
 
 
Continguts de 
l’àrea de 
l’àmbit social 

6. Vincles entre el 
passat, el present 
i el futur. 

-Analitzar diversos elements del patrimoni cultural, per valorar 
l’herència rebuda del passat i fomentar-ne la conservació. 

17. Cerca, anàlisi 
i contrast 
d’informacions 
diverses. 

-Formular-se una pregunta sobre un fet o fenomen històric i 
analitzar algunes fonts –de manera pautada– per donar-hi 
resposta. 

18. Lectura i 
interpretació de 
mapes, plànols i 
imatges de 
diferents 
característiques i 
suports. 
Einesd’orientació 
espacial. 

-Utilitzar fonts estadístiques, gràfiques i cartogràfiques de 
diferents escales i suports, digitals i analògiques, per obtenir 
informació rellevant sobre l’espai i fer alguna proposta de 
resolució de problemes geogràfics simples. 
 

 

5. OBJECTIUS 

 

-Treballar en equip. 

-Fomentar l’observació atenta dels paisatges i de les formes d’urbanisme que s’hi integren. 

-Aprendre a orientar-se amb la brúixola i un mapa. 

-Conèixer les formes de vida i les tradicions d’un poble de muntanya. 

6. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT 

 
L’activitat està dividida en 6 reptes mitjançant els quals els alumnes recorren els carrers de tot el poble.                  
L’activitat està planificada per a ser un joc de pistes i reptes per als nivells d’infantil i primària, i una                    
cursa d’orientació amb fites per als nivells d’ESO. Per a dinamitzar l’activitat els grups seran de fins a un                   
màxim de 5 persones, se’ls hi donarà un mapa i una brúixola i un quadern de camp amb els reptes que                     
hauran d’anar assolint. Els reptes estan vinculats amb la descoberta del poble de Tuixent. 
 

7. OBSERVACIONS 

 
Activitat a realitzar tot l’any. 
Cal portar roba i calçat adequat a l’època de l’any. Es recomana, especialment,  portar botes d’aigua. 
Els alumnes poden passejar lliurement pel poble ja que no hi ha trànsit i la carretera queda al marge del 
nucli urbà on es desenvolupa l’activitat.  


