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Navegant al medi ambient 

Aquesta unitat didàctica va destinada al segon cicle d’ESO  i és una unitat de 

programació interdisciplinari (UPI). Es treballen els continguts de diferents matèries: 

Tecnologia, ciències de la naturalesa i educació física.  

La UPI constarà de dotze sessions repartides en les diferents àrees. Pel que fa el medi 

natural pretén que coneguin els impactes mediambientals i mitjançant l’àrea 

d’educació física aconsegueixin tenir una actitud crítica dels impactes mediambientals 

produïts per l’home. 

A l’àrea d’educació física busquem que es  planifiqui una activitat al medi natural 

mitjançant les tecnologies de la informació i la comunicació, a l’àrea de tecnologia se’ls 

donarà les eines per poder interactuar en les diverses tasques proposades.  

Finalment, a la mateixa àrea es treballarà a partir del contingut de medi natural. El 

professorat els oferirà una sèrie d’eines i recursos a les primeres sessions de la UP i a 

partir d’aquí els alumnes (repartits en grups) planificaran autònomament diferents 

sessions sobre el contingut treballat.  

A continuació mostrem un quadre de la UPI on es relacionen les diferents 

competències, objectius, continguts, indicadors i criteris d’avaluació de les diferents 

àrees implicades en aquest projecte. 
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GRUP 

CLASSE 

DURADA PERÍODE CURS ESCOLAR PROFESSOR/A 

2n cicle 

d’ESO 
12 sessions 2n trimestre 2013-2014 

A.Caballero, A.Capdevila, M.Codoñés, 

S.Escandell, E.Fortet, C.González, 

J.Molera 

ÀREES/MATÈRIES TÍTOL I JUSTIFICACIÓ DE LA UNITAT 

Educació Física, educació per el 

desenvolupament personal i ciutadania i 

ciències naturals. 

Navegant al medi ambient:  pretenem realitzar activitats físiques en el medi ambient conscienciant als alumnes dels impactes 

medi ambientals provocats per la realització d’activitat física en la natura sempre amb l’ús de les noves tecnologies. 

OBJECTIUS 

D’APRENENTATGE 

INDICADORS CONTINGUTS EF CONTINGUTS TRANSVERSALS CRITERIS D’AVALUACIÓ 

Conscienciar a 

l’alumnat dels impactes 

mediambientals que 

provoca l’esport. 

Conèixer els 

impactes de 

l’esport al medi 

ambient 

- Valoració de la 

relació entre 

l’activitat física i el 

medi natural. 

Educació per al desenvolupament personal i la ciutadania:  

- Defensa i cura de l’entorn entès com a espai comú on es 

desenvolupa la convivència i coneixement de les accions 

individuals i col·lectives i de les polítiques institucionals en 

pro de la seva conservació.  

1 Mostrar una actitud de respecte pel 

medi natural. 

Ciències de la naturalesa 

-  Aproximació a la conceptualització de la Terra com un 

sistema que s’autoregula. Anàlisi de les conseqüències 

d’algunes activitats humanes en funció de la teoria de Gaia. 



Universitat de Vic  2013-2014 

Jocs i Esports I amb Suport de les TIC   

Planificar una activitat 

física en el medi natural 

minimitzant l’impacte 

utilitzant els diferents 

recursos que ens 

ofereixen les TIC i  

internet com a eines de 

treball habitual. 

Millorar 

l’aplicació de les 

TIC a la vida 

quotidiana, 

concretament a 

l’educació física. 

- Planificació i 

realització 

d’activitats en el 

medi natural per la 

millora de la 

condició física. 

Ciències de la naturalesa 

- Cerca d’informació sobre riscos geològics, propers o 

llunyans, associats a la dinàmica terrestre i anàlisi de les 

mesures de predicció i prevenció.  

2 - Planificar una activitat en el medi 

seleccionant l’equipament adient, 

seguint les normes bàsiques de 

seguretat i cercant informació 

significativa de la zona en relació 

amb les activitats a desenvolupar. 

-  Conèixer el funcionament bàsic 
dels principals tipus de comunicació 
a distància i reflexionar sobre el seu 
ús i abús. 

- Instal·lar aplicacions i compartir 
documents. 

Tecnologia i informàtica  

- Us d’aplicacions informàtiques per la cerca d’informació i la  

resolució de problemes. 

- Ús de connexions sense fil i intercanvi d’informacions entre 

dispositius mòbils.  
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TIC SESSIÓ UPI 

 
UPI: navegant pel medi ambient 

Professors  Adolfo Caballero, Alexndre Capdevila, Marc Codoñes, Sergi Escandell, 
Eduard Fortet, Cyhntia González i Jacint Molera 

Tema transversal Tecnologia i ciències de la naturalesa 

Unitat didàctica Les TIC en les activitats físiques en la natura 

Nº sessió 2 

Objectius sessió 1. Conscienciar a l’alumnat dels impactes mediambientals que provoca 
l’esport. 
2. Utilitzar aplicacions informàtiques per la cerca d’informació i la  resolució 
de problemes. 

Competències 
bàsiques 

Autonomia i iniciativa personal 

Temps sessió 60’ 

 
FASE INICIAL 

Nom de la 

tasca 

Visualització del vídeo impacte mediambiental 

produïts per l’activitat física. 

Representació gràfica 

Organització Individual 
 

 
 

 

 

Material  Projector i vídeo 

Descripció Els alumnes observaran un vídeo que tracta 

sobre l’impacta mediambiental des de 

diferents perspectives: món industrial, vida 

quotidiana, activitats físiques i esports. 

Observacions:  

 

 

FASE DESENVOLUPAMENT 

Nom de la 

tasca 

Cursa d’orientació Representació gràfica 

Organització Grups 4 persones. 24 alumnes =  6 grups. 

 

 

 

Material  Mòbil, aplicacions de mòbil,   

Descripció A cada grup se li facilitarà una ruta concreta per tal 

de que sigui única i diferent a la dels altres grups. 

Cada integrant del grup tindrà una funció concreta 

en la realització de la cursa d’orientació. Les 

funcions atribuïdes a cada membre són les 

següents:  

1. Control del GPS i del recorregut a seguir 

(Google maps, navegation) 

2. Control del recorregut, la distància, el desnivell i 

el temps (Runtastic GPS). 

3. Realització de fotografies/vídeos sobre impactes 

mediambiental de l’activitat física durant el 

recorregut. Penjar aquestes fotografies/vídeos a 

xarxes socials com twitter i instagram. 



Universitat de Vic  2013-2014 

Jocs i Esports I amb Suport de les TIC   

4. Disposar d’una aplicació de codis QR (Scanlife). 

 

 
Observacions  

 

FASE SÍNTESI 

Nom de la 

tasca 

Reflexió i mostra de les fotografies Representació gràfica 

Organització Grups formats tasca anterior 
 
 

 

Material  Projector, ordinador, Internet i/o mòbils. 

Descripció Cada grup argumentarà el perquè de les 

fotografies realitzades. Mostraran les 

respostes donades en les preguntes dels QR. 

Comentaran el recorregut realitzat a partir 

de les aplicacions utilitzades. 

Observacions  

 
 


