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Serveis culturals i didàctics

EL TERRITORI A VISTA D’OCELL
PROGRAMACIÓ DEL DIA
Arribada a l’hora concretada al lloc estipulat i esmorzar.
Durada de la visita: 2:30h
Aquesta programació pot ser modificada segons les seves necessitats.

METODOLOGIA
L’activitat es realitzarà en un dels miradors naturals de Catalunya. A ell arribarem després
d’un passeig per la natura, normalment no gaire llarg.
Una vegada a dalt, observarem el territori per realitzar un estudi del paisatge.
Utilitzarem plànols, fotografies i base de dades per a completar l’anàlisi del territori.

A VISTA D’OCELL DES DE...




Aquesta sortida es pot realitzar a diversos indrets depenent de quin territori es
vulgui analitzar. Les característiques de tots els indrets és que estaran en un lloc
elevat per a tenir una bona panoràmica de l’entorn.
Alguns dels llocs que proposem, depenent de la comarca que interessi, són els
següents:









Barcelonès: diferents miradors de la serra de Collserola; Puig Castellar a
Santa Coloma de Gramenet; el Turó de la Rovira; Montjuïc.
Barcelonès, Maresme, Vallès Occidental: Puig Castellar a Santa Coloma de
Gramenet
Vallès Occidental: Puig de la Guàrdia a la serra de Collserola (a prop de
Cerdanyola); la Mola al Parc Natural de Sant Llorenç de Munt.
Maresme: El Castell de Burriac.
Baix Llobregat, L’Anoia i Bages: mirador de Sant Miquel (a prop del
monestir de Montserrat)
Alt Penedès: Olèrdola
Osona: el Pla de la Calma
Tarragonès i Baix Camp: La Mussara (a les muntanyes de Prades)
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Berguedà: Santuari de Queralt
Baix Empordà: Castell de Torroella de Montgrí
...

OBJECTIUS
-

Aprofundir en el coneixement del nostre territori.
Reconèixer les principals unitats geogràfiques del territori.
Saber situar les poblacions del plànol en l’entorn observat.
Saber relacionar les diferents estructures urbanes amb els diferents períodes
històrics.
Diferenciar les zones rurals, les urbanes i les no urbanitzables.
Analitzar l’efecte en el territori del sector primari, secundari i terciari.
Avaluar l’efecte i importància per al territori de les diferents infrastructures.
Motivar la recerca pròpia.
Gaudir de l’entorn natural.

CONTINGUTS
-

Les unitats geogràfiques del territori.
Evolució de les poblacions al llarg del temps.
Impacte del l’ésser humà en l’entorn.
Els diferents urbanismes al llarg del temps.
Les zones agrícoles, els polígons industrials i edificis simbòlics del territori.
Efecte del sector primari en el territori: principals productes, gent que ocupa i
importància econòmica.
Efecte del sector secundari en el territori: principals productes, gent que ocupa i
importància econòmica.
Efecte del sector terciari en el territori: principals productes, gent que ocupa i
importància econòmica.
Les infrastructures.

