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1. Introducció
Unitat Didàctica: Espais urbans, un entorn sostenible i de futur per a tothom?
Curs: 2n ESO. Geografia i Història.
Temporització: 10 sessions.

Mitjançant aquest Treball de Fi de Màster (en endavant, TFM) tractarem de
desenvolupar una Unitat Didàctica (en endavant, UD), d’acord amb la possibilitat
que se’ns brinda per escollir aquest format. Amb aquest treball intentarem
aconseguir un resultat més que profitós per a la seua aplicació docent, utilitzant
tots aquells coneixements adquirits durant el Màster de Professorat en Educació
Secundària, doncs sens cap dubte que el teu propi treball puga tindre una
aplicació real a les aules seria un motiu de satisfacció.
Entrant una mica més en matèria, aquesta UD està plantejada com un tema
complet dintre de l’assignatura de Geografia i Història, del segon curs de
Secundària. Tots els continguts tractats es troben directament relacionats amb
el currículum, encara que en alguns casos tractarem de donar un enfocament
distint als diversos aspectes i problemàtiques, potser més centrat en la
sostenibilitat i les qüestions de futur que es plantegen, com el mateix títol indica.
Mitjançant la temàtica escollida, centrada en els espais urbans, tractarem de
transmetre als alumnes els coneixements necessaris per a què comencen a
comprendre amb una mica més de profunditat el funcionament de les ciutats,
espai antròpic per excel·lència, doncs a mesura que creixen la seua relació amb
aquestes es pot veure incrementada de manera exponencial per multitud de
factors (acadèmics, laborals, oci, turisme...), tot obviant el fet de que ja en puguen
ser residents d’un nucli poblacional que es considere com a espai urbà per
alguna de les seues característiques.
Si bé abraçarem alguns dels aspectes més tractats tradicionalment en aquest
tema, tractarem sempre de donar un enfocament més pràctic i útil per al seu dia
a dia, que no tot el procés d’aprenentatge s’assente sobre una transmissió
teòrica, sinó que aquesta vaja acompanyada d’activitats que mostren una
verídica aplicació a la vida real. Important serà també la transmissió de valors
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relacionats amb el respecte pel medi ambient, la higiene i el respecte i tracte
d’igualtat amb altres persones, independentment del seu origen o situació.
Aquests aspectes es tractaran directament a través d’una sèrie de sessions i
activitats que es contemplaran dintre de la UD.
Per finalitzar aquesta breu introducció a aquest treball, remarcar que en aquest
apartat es tractaran també els aspectes legals que envolten aquesta UD, així
com la justificació didàctica i personal, a més d’una contextualització acadèmica
i social del tema i el seu enfocament.

1.1 Marc legal
En aquest subapartat ens centrarem en tots els aspectes legislatius i curriculars
en què es cimenta la nostra UD. Aquesta s’emmarcaria dintre del segon curs de
l’Educació Secundària Obligatòria, a l’assignatura de Geografia i Història,
concretament al bloc dedicat a “l’Espai Humà”, segons s’estipula al currículum.
Els

continguts

d’aquest

bloc

abasten

diverses

problemàtiques,

totes

relacionades amb les societats humanes i la seua interacció amb l’entorn, sent
una d’estes la que ens ocupa, els procés urbanitzador i la seua influència sobre
el territori i la societat.
Primerament, cal definir l’àmbit legislatiu estatal en el que s’emmarca la nostra
UD. En l’actualitat, la Llei que defineix el marc legislatiu estatal, aprovat pel
Govern, és la Llei Orgànica 8/2013, del 9 de Desembre, per a la Millora de la
Qualitat Educativa, també coneguda per les seues sigles en castellà, LOMCE1,
la qual modifica la Llei Orgànica 2/2006, del 3 de Maig, d’Educació, coneguda
com LOE2. A partir de les directrius establertes per la LOMCE es regula
l’elaboració del currículum vigent, el qual ve establert pel Reial Decret 1105/2014,
del 26 de Desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació
Secundària Obligatòria3. Aquest passarà a ser l’element regulador d’aquells
elements que determinen els processos d’ensenyança i aprenentatge per a
cadascuna de les ensenyances que es contemplen.

1

(Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 2013).
(Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 2006).
3 (Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 2015).
2
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Respecte al marc autonòmic, a la Comunitat Valenciana, la llei es desenvolupa
a través del Decret 87/20154, del 5 de Juny, que estableix el currículum i
desenvolupa l’ordenació general de l’Educació Secundària Obligatòria, el qual
actua per igual per a cadascuna de les assignatures contemplades al currículum,
les quals son desglossades de manera àmplia al document, tant les troncals,
com les específiques i les de lliure configuració autonòmica.
Tal i com s’estipula a aquest Decret 87/2015, hem de prendre com a referència
la LOMCE per al desenvolupament dels objectius, competències i continguts,
doncs és aquesta la llei que marca les directrius curriculars a nivell estatal.
Aquells objectius que es troben descrits a la llei ens deuen servir com a
referència, però no per això hem de deixar-ne de banda altres ambicions
educatives particulars que també inclourem com a objectius d’aprenentatge en
aquesta UD.

1.2 Justificació
En primer lloc, justifiquem l’elecció del tema des d’un punt de vista científic i
acadèmic, per la importància de l’estudi de la Geografia i el paper fonamental
que té aquesta disciplina dintre de les Ciències Socials, estudiant les relacions
entre les diverses societats humanes i el territori. Tant la Geografia com la
Història solen anar de la mà, doncs en aquesta UD també hi haurà lloc per a
aquesta, ja que no podem entendre la configuració actual de les ciutats i de les
seues societats i poblacions sense conèixer alguns fenòmens i processos
històrics amb un important paper.
L’assignatura en la que s’emmarca la nostra UD, Geografia i Història, representa
l’oportunitat per als alumnes d’apropar-se al passat sense allunyar-se del
present, i viceversa, al temps que els obri una finestra al futur i se’ls incita a
raonar i pensar cap on s’encaminen les societats humanes. L’objectiu principal
de l’assignatura és la formació de ciutadans crítics amb la societat, construint a
través de l’ensenyament de la Geografia i la Història, on coneixeran diverses
societats humanes i la relació entre elles i amb el territori, propiciant així el

4

(Conselleria d'Educació, Cultura i Esport, 2015).
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desenvolupament en els alumnes de la capacitat de crítica i anàlisi de la societat
en la que viuen i d’aquella que, possiblement, esdevindrà en el futur.
L’estudi dels espais urbans es pot emmarcar dintre de la Geografia Humana,
doncs estudia les societats humanes i les seues relacions, així com els espais
on desenvolupen les seues activitats socioeconòmiques. Per als alumnes del
segon curs de Secundària pot resultar interessant començar a conèixer el
funcionament de les ciutats, tan a nivell estructural, com social i mediambiental,
perquè a mesura que creixen i s’esdevinguen ciutadans adults la seua relació
amb aquestes es veurà probablement incrementada, sense tenir en compte que
probablement molt d’ells ja siguen residents d’una ciutat. És important que
coneguen tots els factors i agents possibles que actuen a una ciutat, des d’un
punt de vista crític i que aposta per la sostenibilitat i la igualtat, doncs desitgem
formar ciutadans que es preocupen per cuidar seu entorn i pel benestar de tots
els seus conciutadans.
Si bé la disciplina, a nivell curricular, pretén donar-nos una visió a nivell estatal i,
en menor mesura, global, l’adaptació curricular autonòmica permet que se’n
done també una visió regional més pròxima dels seus continguts. Justament
d’açò ens volem aprofitar en aquesta UD, per donar una visió més regional o
autonòmica, sense deixar de costat alguns exemples significatius a nivell
nacional o mundial que puguen il·lustrar amb claredat als alumnes allò que els
volem ensenyar. Busquem donar, en definitiva, una visió més propera a
l’alumnat, proporcionant-los exemples presents al territori valencià que, tot siga
dit, presenta una interessant varietat d’espais urbans.
Una de les bases que justifiquen l’enfocament d’aquesta UD és la convicció de
que, abans d’analitzar les societats i els territoris a nivell global (cosa que de
segur faran els alumnes en cursos posteriors o a la universitat), primer u ha de
conèixer be on viu, com són les principals àrees urbanes del seu entorn, per què
el seu poble o ciutat té una estructura determinada, o com són aquells que
l’envolten i per què tenen unes costums determinades. El primer pas per
conèixer-se a u mateix és conèixer d’on prové, pel que per analitzar
problemàtiques o fets

geogràfics i històrics a nivell global, primer els hem

d’analitzar allí d’on provenim.
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Per a començar a entendre d’una manera més completa i pràctica el
funcionament d’una ciutat, hem cregut convenient la introducció d’alguns
conceptes que es podrien tractar en altres temes, com els mitjans de transport o
les xarxes viàries, però pensem que la seua comprensió tant en l’àmbit urbà com
regional és un punt important per al coneixement del funcionament de les regions
urbanes. Altres aspectes, com el mediambiental, es deriven directament del
funcionament de les ciutats, doncs aquestes tenen una sèrie de repercussions
directes i indirectes sobre el medi immediat (i aquell no tant immediat) que cal
que els alumnes coneguen i aprenguen a combatre i evitar. De nou, remarcar la
importància de donar una visió dels espais urbans des de l’estudi de les seues
problemàtiques socials i mediambientals, doncs son problemes que continuaran
existint en un futur pròxim i seran les futures generacions aquelles que deuran,
mitjançant la seua pressa de consciencia des de menuts, posar un millor remei
a moltes situacions que encara son reversibles.
Les ciutats són una de les màximes expressions humanes, el gran medi antròpic,
ocupant grans extensions de territori, el qual transformen quasi per complet, tot
degut a les activitats humanes, algunes de les quals afecten territoris no sempre
propers, per la qual cosa la seua influència s’estén per una àmplia àrea. Aprendre
més sobre aquests factors o accions perjudicials derivades del funcionament de
les ciutats, així les noves propostes que estan sorgint en busca d’una major
eficiència i sostenibilitat és essencial per a garantir un espai de vida saludable
per a les generacions futures. És per això que intentarem tractar tots els punts
des d’un punt de vista crític i que fomente l’assoliment d’estos valors de respecte,
igualtat i sostenibilitat.
L’objectiu, per tant, no és realitzar una mera descripció de la morfologia i el
funcionament de les ciutats, dels seus habitants i de les seues activitats
econòmiques, sinó més be analitzar-les des del punt de vista de l’impacte que
tenen sobre el medi i si les seues repercussions tenen solució. Aquesta és la
justificació des d’un punt de vista científic i acadèmic de l’enfocament que
donarem a aquesta UD.
Per últim, esmentar la justificació a nivell personal. L’elecció d’aquest tema i
aquest enfocament es deu, primerament, a la meua formació com a Geògraf, en
concret amb el Grau en Geografia i Medi Ambient que vaig cursar a la Universitat
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de València, el qual em va donar una formació multidisciplinar i una visió crítica
de la societat en la que vivim, on els problemes mediambientals son una constant
cada vegada més comú, ja no tan sols a nivell local, sinó global, per la qual cosa
és necessari treballar amb els més joves per a continuar introduint una major
conscienciació per la cura i el respecte del medi, doncs de les generacions
futures dependrà el benestar del planeta i, amb ell, el de les societat humanes.
A més, els espais urbans sempre m’han fascinat com a geògraf i el seu estudi
sempre ha sigut un repte per a mi, doncs m’agrada conèixer com funcionen totes
les ciutats que visite, ja que de la seua observació, i de les persones que
l’habiten, es pot extreure gran quantitat d’informació social i històrica, així com
noves idees i pràctiques, que em permeten complementar els meus
coneixements i, per què no, transmetre allò que aprenc als meus alumnes al meu
futur com a docent, doncs un bon professor sempre ha de continuar aprenent, i
viatjar sempre és una manera perfecta de fer-ho. Aprendre d’altres models
urbans, altres societats, altres pràctiques econòmiques i mediambientals,
distintes a les que tenim al nostre territori, no fa més que enriquir-nos i
incrementar les possibilitats d’aconseguir entre tots una societat sostenible i
integradora i igualitària, encara que aquest repte, a nivell global, semble avui en
dia una quimera.

1.3 Contextualització
Per començar aquest apartat, considerem necessari assenyalar que la
contextualització d’aquest TFM es desitja fer des de dos punts de vista: el primer,
l’àmbit legislatiu; el segon, des del punt de vista social de la Comunitat
Valenciana, doncs no desitgem centrar-nos en un centre i/o localitat en concret,
sinó que el propòsit d’aquesta UD és que puga ser aplicable a qualsevol centre
educatiu del territori valencià.
En primer lloc volem contextualitzar aquest treball des del punt de vista legislatiu.
Prenent com a referència el Decret 87/2015, el qual desenvolupa al nostre marc
autonòmic la Llei Orgànica 8/2013, trobem que aquest contempla la possibilitat
de que cada autonomia treballe alguns dels aspectes i continguts del currículum
donant una importància especial al seu territori i als aspectes locals, és a dir,
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complint amb els objectius educatius que es contemplen a la llei, però des d’una
visió més autonòmica o local.
Aquest fet legal ens permet doncs tractar de desenvolupar els continguts de la
nostra UD centrant-nos en espais urbans ubicats al territori valencià, utilitzantlos com a referent per a l’alumnat, doncs al nostre territori podem trobar diversos
paisatges urbans diferenciats i amb trets característics que poden ajudar als
alumnes a comprendre els coneixements que els volem inculcar d’una manera
adequada. Tal i com es contempla al currículum, també podem desenvolupar la
temàtica dels espais urbans i la relació amb el seu entorn des d’un punt de vista
més ampli, a nivell territorial nacional, o inclús mundial, amb exemples potser
geogràficament més adequats per il·lustrar alguns trets físics o socials
característics, els quals utilitzarem sempre que considerem que siguen un bon
exemple per il·lustrar els continguts de la UD d’una manera més esclaridora.
Vista aquesta permissivitat registrada a la llei, pensem és convenient que els
alumnes aprenguen primer d’allò que els resulta més proper i familiar, posant el
valor el nostre entorn, cultura i societat, però sense deixar de costat altres espais
representatius d’una societat que cada vegada és més globalitzada.
Pel que respecta al context territorial de la Comunitat Valenciana, la intenció
d’aquest TFM és que la UD que en desenvolupem siga aplicable a qualsevol
centre del territori valencià. Si bé no a totes les regions trobem nuclis urbans
d’igual grandària i importància, doncs la zona del litoral és la més urbanitzada i
en la que es troben les principals àrees urbanes, de segur que els alumnes de
les regions més interiors tenen, més o menys a prop, algun nucli urbà important
que exerceix el paper de capital comarcal, o bé com a centre industrial o agrícola,
així com de ben segur, si és que no ho han fet ja abans, es desplaçaran a les
grans ciutats per estudiar, treballar, comprar, passar temps d’oci... en definitiva
és una temàtica més que útil per a qualsevol alumne que es trobe dintre del
sistema educatiu de la Comunitat Valenciana.
Pretenem desmarcar-nos també de l’ensenyança tradicional dels espais urbans
a aquests nivells educatius, doncs no desitgem que s’estudie “què és un espai
rural i un urbà” o “què és un barri”, doncs entenem són conceptes que els
alumnes poden entendre fàcilment i que ja deuen tenir assimilats en estos nivells
educatius, i que de no ser així s’aprendran automàticament durant les sessions
10

que desenvoluparem a la UD. Desitgem estudiar els espais urbans com un espai
social i de futur, on conviurà la gran majoria de la població mundial en un futur
cada vegada menys llunyà, i que presenta unes problemàtiques generalitzades
que afecten tant als seus habitants com a l’entorn natural. Aquests són els
aspectes principals que l’alumne ha de començar a assimilar durant el seu
procés de creixement personal com a ciutadà crític, relacionant-los amb els trets
morfològics i socials que caracteritzen als nuclis urbans.
Si bé aquest estudi purament geogràfic i tradicional no és un punt de vista del tot
desencertat, si que és més be incomplet, doncs com s’ha comentat, a més de
tenir una sèrie de trets característics, l’espai urbà és també una construcció
social, sent l’espai antròpic per excel·lència, el funcionament dels quals afecta
no tan sols a l’espai i societat immediats, sinó també a regions més allunyades
geogràficament. Generalment, és aquest punt de vista comentat, amb el que no
estem del tot d’acord, el que es sol utilitzar per enfocar la temàtica de l’estudi
dels espais urbans des dels primers cursos de secundària fins al Batxillerat. Així,
almenys, es desprèn d’alguns dels principals llibres de text que es solen utilitzar
com a guia per al curs acadèmic i com a patró per a desenvolupar els continguts.
Si bé aquest enfocament tradicional està començant a canviar, com s’observa
en alguns dels manuals que hem pogut revisar, com el de Vicens Vives 5, que
desenvolupen aquest tema utilitzant cada vegada més l’enfocament que
defenem per a la nostra UD, pensem que no n’és una tendència excessivament
generalitzada entre els manuals educatius recents.
De fet, alguns manuals de Geografia per a nivells educatius més avançats.
Aquest és el cas del que vàrem utilitzar durant el nostre període de pràctiques,
referint-nos concretament al tema dels espais urbans, i que segueix aquesta
tendència enciclopèdica, amb gran quantitat d’informació escrita, acompanyada
per munts de mapes i gràfiques que, si be tenen la suposada intenció d’il·lustrar
a l’alumnat allò que s’explica al text, sembla que més be estiguin col·locats per
emplenar, ja que en ocasions saturen més als alumnes que els ajuden en el seu
procés d’aprenentatge. Aquest manual, en concret, era el de l’Editorial Santillana
per a l’assignatura de Geografia de 2n de Batxillerat6.

5
6

(García, Gatell, & Riesco, 2016).
(Projecte Saber Fer, 2015).
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A més, partint de la premissa de que la població urbana mundial ja supera en
percentatge a la rural, considerem que el tema de la població mereix ser tractat
en un apartat específic dintre del tema de l’espai urbà, doncs són els seus
habitants els qui defineixen l’evolució de la ciutat i els qui amb les seues activitats
i accions condicionen l’ús de recursos, espai o la situació d’alguns dels veïns de
la urbs que habiten. És per açò que, veien la gran influència sobre el territori i la
societat que tenen, cada vegada més, les ciutats, hem decidit integrar una sèrie
d’apartats que no s’hi tracten habitualment dintre d’aquest capítol, però que si
que se’ls dedica un apartat a d’altres, o inclús disposen d’un tema propi dintre
del manual.
Com be cita Xose Manuel Souto al seu article “Didáctica de la Geografía y
currículo escolar”, la geografia urbana és un bon exemple de la reproducció per
part dels llibres de text dels esquemes d’ensenyança de manuals universitaris,
acumulant gran densitat conceptual, en especial a partir de la Llei General
d’Educació de l’any 1970, i destaca que “produjo, de hecho, una yuxtaposición y
amalgama de diferentes contenidos conceptuales procedentes de la geografía
regional (concepto, origen histórico de la ciudad y tipologías), de la teorética
(modelos funcionales y análisis de los flujos espaciales) e incluso de la radical
(los problemas sociales de la ciudad). Pero en ningún caso, al menos desde
nuestro criterio, ello supuso un cambio de la forma de enseñar, en tanto que se
seguían acumulando datos y conceptos sobre un objeto de aprendizaje a la vez
morfológico (una ciudad) y cultural (el mundo urbano)”. 7
Així doncs, tenint en compte l’actual context de globalització, on les ciutats
s’estan convertint en elements dinamitzadors i modeladors del territori i els
nostres paisatges, així com un pol d’atracció incessant de població, juntament
amb el tradicional tracte enciclopèdic que se li ha donat a aquesta branca de la
Geografia, pensem que l’enfocament escollit és l’idoni per a oferir als alumnes
una formació més completa, no estudiant tan sols què é so com funciona una
ciutat, sinó també cap on avancen (i juntament amb elles la nostra societat) i quin
paper juguen dintre del nostre present i, més encara, al nostre futur. Per tant, son
els espais urbans un entorn sostenible i de futur per a tots?

7

(Souto González X. , 1998).
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2. Objectius
En aquest apartat descriurem tots aquells objectius que creguem han d’acomplir
els alumnes. Descriurem tant els objectius generals de l’etapa en la que estem
treballant amb aquest TFM, com aquells específics que considerem deuen
assolir a través de les sessions programades i el treball mitjançant les activitats
pensades en aquesta UD.

2.1 Objectius generals de l’etapa
En primer lloc, és necessari que definim els objectius generals de l’etapa, aquells
que el Reial Decret 1105/2014, del 26 de Desembre, pel qual s’estableix el
currículum bàsic de l’educació secundària i del batxillerat, considera que l’ESO
ha de contribuir a desenvolupar en els alumnes. D’entre tots els que s’hi
plantegen a la legislació, els que hem considerat s’ajusten més a la nostra UD
són els següents:
a) Assumir responsablement els seus deures, conèixer i exercir els seus
drets en el respecte als altres, practicar la tolerància, la cooperació i la
solidaritat entre les persones i els grups, exercitar-se en el diàleg
consolidant els drets humans i la igualtat de tracte i d’oportunitats entre
dones i homes, com a valors comuns d’una societat plural, i preparar-se
per a l’exercici de la ciutadania democràtica.

b) Desenvolupar i consolidar hàbits de disciplina, estudi i treball individual i
en equip com a condició necessària per a una realització eficaç de les
tasques de l’aprenentatge i com a mitjà de desenvolupament personal.

c) Valorar i respectar la diferència de sexes i la igualtat de drets i oportunitats
entre ells. Rebutjar la discriminació de les persones per raó de sexe o per
qualsevol altra condició o circumstància personal o social. Rebutjar els
estereotips que suposin discriminació entre homes i dones, així com
qualsevol manifestació de violència contra la dona.
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d) Enfortir les seves capacitats afectives en tots els àmbits de la personalitat
i en les seves relacions amb els altres, així com rebutjar la violència, els
prejudicis de qualsevol tipus, els comportaments sexistes i resoldre
pacíficament els conflictes.
e) Desenvolupar destreses bàsiques en la utilització de les fonts d’informació
per adquirir, amb sentit crític, nous coneixements. Adquirir una preparació
bàsica en el camp de les tecnologies, especialment les de la informació i
la comunicació.
f) Concebre el coneixement científic com un saber integrat, que s’estructura
en diferents disciplines, així com conèixer i aplicar els mètodes per
identificar els problemes en els diversos camps del coneixement i de
l’experiència.
g) Desenvolupar l’esperit emprenedor i la confiança en si mateix, la
participació, el sentit crític, la iniciativa personal i la capacitat per aprendre
a aprendre, planificar, prendre decisions i assumir responsabilitats.

h) Comprendre i expressar amb correcció, oralment i per escrit, en la llengua
castellana i, si n’hi ha, en la llengua cooficial de la comunitat autònoma,
textos i missatges complexos, i iniciar-se en el coneixement, la lectura i
l’estudi de la literatura.

i) Conèixer, valorar i respectar els aspectes bàsics de la cultura i la història
pròpies i dels altres, així com el patrimoni artístic i cultural.

j) Conèixer i acceptar el funcionament del propi cos i el dels altres, respectar
les diferències, consolidar els hàbits de cura i salut corporals i incorporar
l’educació física i la pràctica de l’esport per afavorir el desenvolupament
personal i social. Conèixer i valorar la dimensió humana de la sexualitat
en tota la seva diversitat. Valorar críticament els hàbits socials relacionats
amb la salut, el consum, la cura dels éssers vius i el medi ambient, i
contribuir a la seva conservació i millora.
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k) Apreciar la creació artística i comprendre el llenguatge de les diferents
manifestacions artístiques, i utilitzar diversos mitjans d’expressió i
representació.

2.2 Objectius específics
En aquest subapartat farem referència als objectius específics, els quals es
defineixen a partir dels continguts que es detallen al Decret 87/2015 de la
Comunitat Valenciana, per a l’assignatura de Geografia i Història, més
concretament per al curs de 2n d’ESO. Aquests objectius didàctics s’han
d’ajustar, també, al criteri propi que hem definit per a la nostra UD, tenint així en
compte aquells coneixements i destreses que ens interessa que els alumnes
assoleixin. Definim, per tant, els següents com als més importants:
a) Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa
funcionalitat en el procés d’urbanització per mitjà de l’observació directa i
l’anàlisi d’imatges i justificar la importància de la ciutat en l’organització de
territoris concrets.

b) Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a
partir de l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals,
socials i territorials) i detectar els problemes urbans consegüents i les
polítiques urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.

c) Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions
urbanes a la Comunitat Valenciana, Espanya, a Europa i al món i
relacionar-la amb diversos factors naturals i humans, per mitjà de
fotografies i d’una cartografia adequada al seu nivell.

També, atenent a alguns dels continguts que inclourem a aquesta UD, es podrien
tractar en un plànol secundari els següents objectius, als quals no dotem d’un
caràcter essencial i s’abordaran de manera puntual:

15

d) Debatre sobre alguns problemes demogràfics actuals que afecten
especialment a les ciutats i argumentar la validesa de les polítiques
demogràfiques desenrotllades per a resoldre estos problemes.

e) Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts en
els mitjans de comunicació i mostrar la interconnexió entre regions que
generen estos desplaçaments per mitjà de mapes de flux on es
representen les direccions i la magnitud de la migració.

Per últim, també ens sembla convenient identificar aquells objectius que són
comuns a l’aprenentatge de la Geografia i la Història i que, per tant, també tenen
cabuda a la nostra UD, estant directament relacionats amb les destreses i
aptituds que deuran assolir durant les diverses sessions programades:
f) Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent
sobre les causes i conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics
corresponents a este nivell per mitjà de la formulació de problemes a partir
de preguntes i hipòtesis i proposar un pla ordenat i flexible d’accions que
facilite la selecció d’informació i recursos a partir de fonts diverses,
l’estimació del temps necessari i l’organització del treball individual i
grupal.
g) Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns objectius
previs, a partir de la comprensió de textos orals i escrits, continus i
discontinus, usats com a fonts, als quals es pot accedir a través de
diversos mitjans (biblioteques, Internet, museus, eixides de camp) i aplicar
estratègies, d’acord amb el seu nivell, de busca, registre, selecció i
organització de la informació.

h) Lectura i interpretació de diversos tipus de mapes temàtics (coropletes,
isocoropletes, de punts, de flux, etc.), de gràfiques (lineals, barres,
circulars, piràmides de població, etc.), d’imatges i de la informació
proporcionada per sistemes d’informació geogràfica.
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i) Ús crític de buscadors en Internet: consideració de la qualitat, fiabilitat i
caire de les fonts.
j) Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell.

k) Ús de diversos procediments per a la classificació, organització, anàlisi i
representació de la informació relacionada amb els continguts del nivell:
esquemes, mapes conceptuals, mapes temàtics (coropletes) o gràfiques
estadístiques (barres, lineals, circulars, piràmides de població, etc.).
l) Ús de procediments d’anàlisi de diversos documents per a establir
comparacions, identificar els canvis i continuïtats, les relacions de
causalitat entre diversos fets històrics i per a explicar la distribució,
localització, interacció i interconnexió de fets geogràfics.

m) Foment de la lectura de textos divulgatius sobre temes històrics i
geogràfics.

n) Ús de ferramentes TIC per a organitzar (marcadors socials, fulls de
càlcul), interpretar la informació i crear continguts en diferents formats:
textos pertanyents a diversos gèneres, mapes temàtics, gràfiques, blog,
wiki, web, presentació de diapositives, murals, pòsters, vídeo, debats,
exposicions orals, etc.

o) Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes i assumir
diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i
companyes demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i
utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies.
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p) Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a
emprendre i proposar accions i ser conscient se les seues fortaleses i
debilitats, mostrar curiositat i interés durant el seu desenrotllament i actuar
amb flexibilitat buscant solucions alternatives.

3. Competències
Durant el procés d’aprenentatge dels alumnes és necessari que aquests puguen
adquirir una sèrie de competències bàsiques per tal que assoleixin un
desenvolupament personal, social i professional ple, s’ajusten a les demandes
del món globalitzat i facen possible el desenvolupament econòmic, sempre
vinculats al coneixement. L’any 2003, la DeSeCo va definir-les com la “capacitat
de respondre a demandes complexes i dur a terme tasques diverses de manera
adequada”. Conceptualitzades com “saber fer”, suposen una combinació
d’habilitats pràctiques, coneixements, motivació, valors ètics, actituds, emocions,
així com altres components socials i de comportament que es mobilitzen
conjuntament per tal d’aconseguir una acció eficaç 8.
D’acord amb el Decret 87/2015 de la Comunitat Valenciana, les competències
bàsiques (definides per la Ordre ECD/65/2015)9 que pretenem desenvolupar
amb la nostra UD son les que presentem a continuació:


CAA: La competència d’aprendre inclou una sèrie de coneixements i
destreses que requereixen la reflexió i la presa de consciència dels propis
processos d’aprenentatge. Els alumnes, de manera individual o en grup,
han de controlar diverses tècniques per a un ús adequat de les fonts i
presentar les seues conclusions, posant-les en comú a l’aula, de manera
que es reforce la seua confiança per tal d’anar adquirint cada vegada més
protagonisme en el seu procés d’aprenentatge. Aquesta competència es
desenvolupa a la nostra unitat a les activitats inicial, segona, tercera i
sisena treballant amb imatges, així com la quarta i la vuitena treballant
amb vídeos. Activitats com la setena i la cinquena, en al que tenen que

8
9

(OCDE, 2005).
(Ministeri d'Educació, Cultura i Esport, 2015).
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presentar una informació de manera raonada, així com altres en les que
s’estableix un debat, també desenvolupen aquesta competència. Pel que
fa a l’activitat final, la desenvolupa mitjançant l’associació de idees i
coneixements adquirits amb la seua situació real, així com amb el treball
en equip per superar el test final utilitzant l’aplicació mòbil.


CSC: Les competències socials i cíviques impliquen l’habilitat i la capacitat
per utilitzar els coneixements i les actituds sobre la societat per interpretar
fenòmens i problemes socials en contextos cada vegada més
diversificats; per elaborar respostes, prendre decisions i resoldre
conflictes, així com per interactuar amb altres persones i grups de
conformitat amb normes basades en el respecte mutu i en conviccions
democràtiques. Aquestes es desenvolupen a la nostra UD a l’activitat 4,
on tractarem el fenomen de la migració urbana a través del debat; també,
per suposat a l’activitat 6, on es debatrà al voltant dels problemes de la
societat urbana, en especial la gentrificació. També a l’activitat 7, doncs
es tracta d’observar problemes de sostenibilitat o accions perjudicials per
al medi en el seu municipi i elaborar propostes per corregir-los; i, per últim,
a l’activitat 9, on es debatrà al voltant del futur de les ciutats i els seus
habitants. Es pot considerar que a l’activitat final també es desenvolupa
mentre responen les qüestions relacionades.



SIEE: La competència sentit d’iniciativa i esperit emprenedor implica la
capacitat de transformar les idees en actes. Això significa adquirir
consciència de la situació en què cal intervenir o que cal resoldre, i saber
escollir, planificar i gestionar els coneixements, les destreses o habilitats i
les actituds necessaris amb criteri propi, amb la finalitat d’assolir l’objectiu
previst. Es desenvolupa en aquesta unitat a totes aquelles activitats que
requereixen d’elaborar un informe o material a partir dels conceptes
tractats a l’aula. Aquestes són: les activitats 2, 3, 5, 7 i 8. A més, també a
l’activitat final es desenvolupa durant el qüestionari. També a l’activitat
novena, doncs prèviament han de planificar la seua idea al voltant dels
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espais urbans i recolzar-se en dades i materials que ells mateixos han
escollit.


CD: La competència digital és la que implica l’ús creatiu, crític i segur de
les tecnologies de la informació i la comunicació per assolir els objectius
relacionats amb el treball, l’ocupabilitat, l’aprenentatge, l’ús del temps
lliure, la inclusió i la participació en la societat. Aquesta competència es
desenvolupa en aquesta UD a diverses activitats, entre les que trobem:
les activitats 4 i 8, en les que visualitzen vídeos disponibles a la xarxa per
tal d’elaborar les seues idees. També a l’activitat 9, doncs hauran de
cercar informació a la xarxa, si ho creuen convenient, per tal de prepararla. Pel que respecta a l’activitat 5, l’ús de la xarxa per cercar informació
sobre les espècies i de diversos mitjans tecnològics per elaborar el seu
quadern fa possible el desenvolupament de la CCD.



CCL: La competència en comunicació lingüística és el resultat de l’acció
comunicativa dins de pràctiques socials determinades, en les quals
l’individu actua amb altres interlocutors i a través de textos en múltiples
modalitats, formats i suports. Aquestes situacions i pràctiques poden
implicar l’ús d’una o diverses llengües, en diversos àmbits i de manera
individual o col·lectiva. Es desenvolupa en aquesta UD en totes aquelles
activitats en les que s’ha de raonar una informació o defensar un treball
realitzat. També en aquelles en les que s’han de plantejar qüestions. Per
suposat, es desenvolupa en totes les que giren en torn al debat. Així
doncs, la CCL està present a totes les activitats d’aquesta unitat.

4. Continguts
En aquest apartat procedirem a classificar els diversos tipus de continguts de
l’aprenentatge que deu assimilar l’alumne durant el transcurs de les sessions. A
pesar de que l’emprada, a l’actualitat, és una classificació que es troba quasi en
desús, la utilitzarem per esclarir millor de quin caire és cada contingut:
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Continguts conceptuals:
En aquest cas, hem cregut convenient utilitzar la classificació proposada al llibre
“Didáctica de la Geografía y la Historia”10 per a aquest tipus de continguts,
organitzant-los en assimilats per observació, per definició i els estructurants.
Aquests últims poden ser considerats com a “metaconceptes” que permeten
integrar coneixements i ser introduïts des de diverses disciplines. Segons
argumenten Liguori i Noste: “El esquema conceptual que ellos permiten construir
proporciona un marco general, donde los contenidos específicos son más
comprensibles y las relaciones entre ellos más significativas. Debido a que estas
características pueden actuar como puentes entre las distintas disciplinas del
área facilitando su integración”11.

Per observació:


L’expansió urbana actual a Espanya, Europa i al món. Localització de les
principals aglomeracions urbanes. Creixement de les ciutats i processos
d’ocupació de l’espai rural. Transformacions paisatgístiques.



El procés d’urbanització i la seua relació amb els mitjans de transports i
infraestructures de comunicació. Les funcions urbanes i la seua projecció
en el territori: estructura de l’espai urbà atenent els diferents usos del sòl
(residencial, comercial, industrial, financer, etc.).

Per definició:


La ciutat com a centre dinamitzador de l’economia i d’articulació del
territori. Sistema de jerarquització urbana. El sistema urbà valencià.



Polítiques urbanes i actuacions actuals per a millorar la qualitat de vida i
solucionar els problemes derivats del creixement de la població en les
ciutats.

10
11

(Prats et al., 2011).
(Liguori & Noste, 2007).

21

Estructurants:


Distribució de la població a la Comunitat Valenciana, a Espanya, a Europa
i al món: factors naturals i humans. Dinàmica i evolució actual de la
població. Factors del creixement demogràfic. Anàlisi de diferents models
demogràfics, atenent el nivell de desenrotllament dels territoris
seleccionats.



Processos de canvi i conflictes socials. Diversitat social i cultural.
Desigualtats socials i econòmiques en diferents escales. Processos
d’integració social.



Problemes socials actuals relacionats amb el funcionament de les ciutats:
l’abastiment creixent de productes i servicis, la falta d’equipaments i la
segregació social.



Pressió sobre el medi ambient provocada per l’expansió de les ciutats:
l’empremta ecològica, la contaminació mediambiental i la generació de
residus urbans com a límits al creixement urbà.



Contribució activa al manteniment del medi ambient.

Continguts procedimentals:


Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre
les causes i les conseqüències, i el significat de les transformacions
socials i espacials, així com també per a l’elaboració de guions o plans
per a indagar sobre processos històrics i geogràfics.



Aportació de solucions originals als problemes relatius a fets històrics i
geogràfics.



Ús de diversos procediments per a obtenir i registrar informació sobre fets
geogràfics a partir de fonts variades presentats en diferents llenguatges
pertanyents a diversos gèneres i obtinguts per diversos mitjans com ara
l’ús de biblioteques, eixides de camp o Internet.



Lectura i interpretació de diversos tipus de mapes temàtics, gràfiques,
imatges i de la informació proporcionada per sistemes d’informació
geogràfica.
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Ús crític de buscadors en Internet: consideració de la qualitat, fiabilitat i
caire de les fonts. Classificació i ús crític de fonts d’informació.



Ús d’estratègies de comprensió lectora i oral adequades al seu nivell.



Ús de diversos procediments per a la classificació, organització, anàlisi i
representació de la informació relacionada amb els continguts.



Ús de procediments d’anàlisi de diversos documents per a establir
comparacions, identificar els canvis, la distribució, localització, interacció
i interconnexió de fets geogràfics.



Ús de ferramentes TIC per a organitzar, interpretar la informació i crear
continguts en diferents formats.



Ús d’entorns d’aprenentatge col·laboratiu.



Habilitats de comunicació pròpies del seu nivell.



Assumpció de distints rols en equips de treball.



Coneixement d’estructures i tècniques d’aprenentatges cooperatiu.



Imaginació i creativitat.



Procés estructurat de presa de decisions.



Estratègies de pensament: pensament alternatiu, causal i conseqüencial,
mitjans-fi, de perspectiva i alternatiu.

Continguts actitudinals:


Conscienciació de la necessitat de racionalitzar el consum dels recursos
naturals i de reduir els efectes nocius de l’activitat econòmica en el medi.



Solidaritat, tolerància, respecte i amabilitat.



Autoconeixement. Valoració de fortaleses i debilitats. Autoconcepte
positiu.



Autoregulació d’emocions, control de l’ansietat i incertesa i capacitat
d’automotivació. Resiliència, superar obstacles i fracassos. Perseverança,
flexibilitat.



Sentit crític i de la responsabilitat.
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5. Metodologia
Una vegada presentada l’UD, juntament amb els continguts i els objectius que
tractarem, en aquest apartat ens ocuparem de definir el mètode pel que hem
optat i quines raons ens han portat a realitzar aquesta elecció.
Primerament, hem cregut més oportú seguir un model que oriente el procés
d’ensenyança-aprenentatge dissenyat per a la present UD. És aquest un model
participatiu, dinàmic i, esperem, nou i atractiu per a l’alumnat. Per prendre patró
a l’hora de inspirar-nos en la metodologia mitjançant la qual treballar la nostra
unitat, exemples com el que ens proporciona el treball realitzat pel Projecte GeaClio12, del grup d’innovació i investigació pedagògica Social(s), així com d’altres
com el Projecte KAIROS13.
Potser existeixen d’altres grups amb treballs i iniciatives similars, però la
influència de Gea-Clio ha sigut major durant el nostre procés de formació i, per
tant, l’hem escollit com a referent, per aquesta i per raons com la qualitat dels
continguts dels llibres de text que han elaborat, publicats per l’editorial Nau
Llibres, prenent com a referent metodològic algun dels últims manuals publicats.
La disponibilitat del manual, així com la coincidència amb el curs per al que
havem programat la UD que conforma aquest TFM, ha fet que el manual per a
2n ESO de l’any 201514 ens haja servit com a referent, material de consulta i font
d’idees. En el cas d’aquest manual, cal dir que ens sembla no segueix el
plantejament tradicional i enciclopèdic que presenten altres manuals de Ciències
Socials consultats, la majoria d’ells publicats per les grans corporacions editorials
del nostre país, a pesar que s’haja pogut prendre com a patró l’estructura interna
i l’organització d’activitats d’aquests últims.
Seguint aquest referent, hem optat per plasmar com a contingut textual allò que
es puga presentar com un problema per a l’alumnat, bàsicament aquell contingut
que siga més rellevant i convenient per a facilitar el procés d’aprenentatge i la
comprensió dels problemes a resoldre i les activitats a realitzar. Així doncs, la
seqüenciació d’activitats que s’ha programat mostra als alumnes un camí que

12

(Social(s), 2017).
(Intef, 2017).
14 (Projecte Gea-Clio, 2015).
13
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deuran seguir per tal d’elucidar la solució als problemes plantejats, potenciant
així la seua capacitat de raonament i pressa de decisions. Ens interessa que
l’alumne siga capaç de descodificar informació de procedència externa que ajuda
a construir la visió del món actual que tenen les persones. Per a aquesta tasca
de descodificació, tant professor com alumnat deuen presentar una actitud
ajudada per uns recursos didàctics veritablement analítics i útils, com be cita
Xose Manuel Souto en un dels seus articles: “No es sólo el conocimiento de los
hechos, sino la actitud (por ejemplo de impotencia ante las crisis ecológicas o
económicas) y los procedimientos de comunicación (el debate supone chillar y
mofarse de los contertulios)15.”
Aleshores doncs, és del coneixement espontani, el qual es genera a partir de la
comunicació entre un individu i el context sociocultural que l’envolta, d’on ha
d’aflorar un coneixement més vàlid, evitar els estereotips i prejudicis que poden
influir l’espontaneïtat a través, en bona mesura, dels mitjans de comunicació
actuals. Per tant, una adaptació adequada dels fenòmens, processos i
problemes que es pretenen tractar és el camí escollit per evitar una explicació i
comprensió deformada d’aquests. Partir de les idees prèvies de l’alumnat és un
pas imprescindible a l’inici d’aquest camí, previ al desenvolupament de cadascun
dels apartats que composen la UD, i acabant finalment amb una activitat grupal,
on tots participen i col·laboren, que servisca com a recapitulació final o conclusió
del tema.
Partint de situacions el més properes possibles a l’alumnat s’intentarà motivar a
l’alumnat. Aquest context proper, en l’entorn de la Comunitat Valenciana, no
sempre ens serà útil, doncs ens haurem d’endinsar en altres territoris per tractar
millor algun dels punts, però intentarem partir sempre del més a prop possible
amb la finalitat de mantenir a l’alumne connectat i amb un sentiment d’afecció el
més intens possible.
Tanmateix, al temps que treballem conceptes, és la nostra responsabilitat el
construir una ciutadania crítica perquè siga capaç de pensar i decidir lliurement,
gràcies a la societat democràtica de la que, teòricament, es gaudeix avui en dia.
Per tal també de construir aquest coneixement i aquesta capacitat de raciocini i

15

(Souto González X. , 2011).
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crítica, és necessari conèixer d’on prové tota la informació que presentem, per la
qual cosa a les activitats i qüestions que s’han plantejat es treballarà amb fonts
textuals primàries i secundàries. També es tractarà amb una didàctica més
acurada les imatges escollides, intentant evitar el tradicional maltractament a les
que se les ha sotmès als manuals d’Història, segons denúncia Rafael Valls al
seu article al voltant del tractament de les imatges als manuals escolars16. Cada
imatge disposarà del seu corresponent rètol al peu de la fotografia citant allò que
il·lustren i la font d’on s’obtenen, esdevenint, a més, també l’objectiu primer o
últim de les activitats, pel que gaudiran d’un paper important. Per últim, també es
treballarà la interpretació de material cartogràfic adequat per al seu nivell, de
diverses fonts i característiques, doncs aquest és un dels materials més idonis
per a l’estudi de les problemàtiques geogràfiques.
D’entre els tres tipus d’instrucció formal que es pot observar actualment, segons
Kruger i Tomasello17, sembla que en societats tecnològicament avançades com
la nostra l’ensenyança dissenyada o educació formal (envers la mínima i la
guiada) ocupa un amplíssim espai de temps. Quan més complexa es fa una
societat i més difícil d’aprendre és la seua cultura, més llarg i complex és el
període d’ensenyança dissenyada. La complexitat i major flexibilitat que van
adquirint els adolescents en els processos cognitius desenvolupats en etapes
anteriors a l’adolescència els permet combinar i interpretar idees, raonar i
solucionar problemes de forma diferent a com ho venien fent18.
Aquest desenvolupament del pensament formal, profundament estudiat i
consolidat per Piaget19, és el que intentarem aprofitar per potenciar la capacitat
de raonament dels alumnes. Aquesta s’ha de combinar amb l’habilitat per
comprendre la informació proporcionada, fet que tractarem de propiciar
mitjançant activitats que fomenten un aprenentatge significatiu20. El fet de
començar coneixent les idees prèvies dels alumnes respecte al tema que ens
ocupa és un bon inici per activar aquests processos.

16

(Valls Montés, 2007).
(Kruger & Tomasello, 1996).
18 (Cerdán & Gil, 2015).
19 (Piaget, 1986).
20 (Ausubel, 1963).
17
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Més enllà de tot el que hem exposat, no cal perdre de vista la idea de que
l’alumnat serà el protagonista, quasi a temps complet, durant les sessions que
composen aquesta UD. La seua implicació serà màxima, buscant potenciar la
seua faceta investigadora, fomentant el treball en equip i propiciant la reflexió i la
busca de solucions per iniciativa pròpia, sobretot a partir de les activitats
principals de cada apartat. La intenció és que, més enllà d’aprendre i créixer com
a ciutadans, també gaudeixin i senten que estan realitzant una tasca útil, tant per
a ells, com per a la resta de companys i ciutadans.

6. Estructura i temporització
En aquest apartat detallarem l’estructura principal de la UD, així com la
temporització d’aquesta i les activitats que es realitzaran en les diverses
sessions, detallant els motius que ens han portat a escollir aquesta estructura i
ordre de seqüenciació d’activitats.
En primer lloc cal fer referència a l’estructura de la unitat, a la qual s’ha fet menció
breument en algun apartat anterior, però que passem a detallar de seguit. Hem
considerat convenient dividir el tema en cinc subapartats o seccions. Aquestes
constaran d’una activitat inicial on es coneixeran les idees prèvies de l’alumnat
respecte a la temàtica dels espais urbans i els possibles problemes que en ells i
a partir d’ells es generen, així com les concepcions que en tenen de la viabilitat
d’aquest tipus d’espais com a mode de vida en un futur. Desitgem conèixer què
en pensen i que comencen a treballar idees, reflexions i la imaginació, tot sempre
des d’un punt de vista raonat i crític.
El cos principal de la UD constarà de tres subapartats o seccions. Aquestes
constitueixen el nucli de coneixement que es vol treballar i traslladar a l’alumnat,
però cadascuna tracta aspectes diferents del tema. Per introduir des del principi
la idea que van a treballar als alumnes, l’encapçalament de cadascuns
d’aquestes seccions no constarà d’un títol a l’ús, descriptiu d’allò que anem a
tractar, sinó que s’introduirà cadascun dels tres amb un títol que incite als
alumnes a reflexionar des del primer moment, fent ús de qüestions o jocs de
paraules que ens serviran per introduir i tractar conceptes des del primer instant.
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El primer d’aquests subapartats contindrà les bases més teòriques referents al
funcionament de les ciutats, la seua morfologia, la seua influència sobre el
territori, l’evolució de la seua població o altres aspectes relacionats amb l’activitat
humana en aquestes, tots ells des d’un punt de vista crític i buscant sempre
raonar al voltant de com ens afecten a nosaltres com a societat i al medi ambient.
Pel que fa al segon, ens endinsem una mica més en el veritable transfons
d’aquesta unitat, en una de les bases que la sostenen: els problemes socials i
mediambientals que es generen a les ciutats i que afecten als seus habitants, a
les ciutats com a espai i al medi ambient a tots els nivells, des del local fins al
global.
El tercer, per concloure el bloc de coneixements que tractarem, es basarà en la
reflexió al voltant de la sostenibilitat del model actual de ciutat; en buscar indicis
de millora tant a nivell social com ambiental; o qüestionar-se al voltant del futur
no tan llunyà. En definitiva, es tracta d’un apartat en el que desitgem mostrar a
l’alumnat que un model de ciutat respectuós amb tots els seus habitants i amb el
medi ambient és possible, però que probablement encara es necessiten molts
esforços per assolir-lo plenament.
Per concloure, una activitat final de recapitulació, en la que s’intentarà que els
alumnes recopilen tot allò que han après i ho utilitzen per resoldre un problema
o una tasca que se’ls plantege, aconseguint al temps que recorden i consoliden
lo après, que treballen en equip i que deixen lliure la seua imaginació, doncs en
necessitarem, i molt, d’aquesta per a resoldre molts dels problemes actuals en
el futur pròxim.
Seguidament, és el torn de comentar la temporització i la seqüenciació
d’activitats. En previsió de que, actualment, el nombre de sessions setmanals de
l’assignatura de Geografia i Història a 2n ESO és tres, hem considerat que
aquest tema es podria treballar d’una manera adequada al llarg de tres setmanes
del curs, probablement durant el segon quadrimestre, abans de començar el bloc
d’Història. Per tant, el nombre ideal de sessions en serien 9, aproximadament,
encara que potser en seria necessària una més per treballar millor els resultats
de l’activitat final i recapitular conceptes i idees que no hagen quedat del tot clars
o resoldre dubtes que els alumnes s’hagen plantejat. És, per tot açò, que
plantejarem un nombre total de 10 sessions per a aquesta UD.
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A continuació, presentem un quadre en el qual es detallaran el nombre de
sessions que es dedicaran a cada part, la fase de l’aprenentatge en la que ens
trobarem, i les activitats que es treballaran en cadascuna d’aquestes fases.

Fase 1: Introducció al

Fase 2:

Fase 3: Recapitulació

tema i idees prèvies

Desenvolupament de

d’idees i síntesi final

de l’alumnat

la unitat i treball de
conceptes

Activitat Inicial:

Activitat 2: Dibuixa la

Activitat 10: L’examen

Juguem a definir l’espai

ciutat (1 sessió).

de mentida (1 sessió).

urbà (1 sessió).

Activitat 3: L’àrea

Activitat 5: El quadern

metropolitana (1

de Biologia (s’entregarà

sessió).

en la sessió final, on

Activitat 4: Debatem la

també s’exposaran i

població (1 sessió).

comentaran la resta de
treballs).

Activitat 6:
Gentrificació, un
problema fet de
problemes (1 sessió).
Activitat 7: Ecologistes
en acció (1 sessió).
Activitat 8: Dissenya la
teua ciutat verda (1
sessió).
Activitat 9: Debatem el
futur de les ciutats (1
sessió).
Sessions: 1

Sessions: 7

Sessions: 2
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7. Desenvolupament d’Unitat Didàctica i activitats
En aquest apartat del TFM presentarem les activitats i el material que donaran
forma a la nostra UD i que plasmaran tot allò que s’ha introduït prèviament.
Abans de començar amb les activitats, ens sembla és convenient que esclarim
una mica més l’estructura de la unitat i quins seran els seus continguts.
Com bé hem comentat, hem estructurat aquesta UD en cinc apartats, tres dels
quals es poden diferenciar com als blocs principals de coneixement. Aquest tres
apartats conformen el nucli principal de la unitat, però per dotar-los d’un sentit
hem preparat una activitat inicial i altra final. Recordem que els processos inicials
d’activació de idees i de testar coneixements previs són essencials per al
correcte desenvolupament del procés d’aprenentatge. Al mateix temps, una bona
activitat final, on els alumnes deuran realitzar un recull dels principals aspectes
tractats i dels coneixements adquirits per tractar de resoldre una problemàtica o
repte que se’ls plantege és, al nostre parer, una manera idònia per concloure la
UD, doncs al temps que es propicia la retroalimentació, obtindrem un material
que ens servirà per avaluar bona part del seu treball.
Així doncs, a mode d’esquema, presentem els apartats dels que disposaria la
present UD, els quals es tractaran de manera individual o conjunta (depenent de
casos, doncs n’hi ha de compatibles que ens permetran amb una mateixa
activitat tractar diversos aspectes), a través de les diverses activitats plantejades
per a les deu sessions previstes. La intenció és que totes les activitats estiguin
relacionades amb algun (o alguns) dels apartats i, sempre que en siga possible,
que realitzen una funció introductòria a l’activitat i/o apartat següent. Es busca
que aquestes segueixin un ordre coherent. De fet, la ordenació de continguts de
la unitat s’ha pensat de manera que es tracte des del present (també potser
aspectes rellevants del passat que han ajudat a constituir el present de les
ciutats) fins al futur, sent per tant una ordenació cronològica. Però, no sols n’és
cronològica, ja que també s’organitza en torn a l’activitat humana a les ciutats.
Es fa de menys a més, o de fets constatats a teòrics: des de la conformació d’una
societat plenament urbana al segle XXI, passant pels problemes que aquesta
genera dins i fora dels espais urbans, fins acabar en les possibles alternatives o
solucions que es presenten per a un futur no molt llunyà.
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Tot el text introduït estarà redactat de manera que estiga dirigit als alumnes, per
la qual cosa la lectura de les activitats resultarà com posar-se en la pell dels
estudiants. Al fi i a la cap, tot material didàctic que s’elabora conjugant esforç
personal i imaginació deu tenir la finalitat de poder ser utilitzat a les aules en un
futur com a docent.
Una vegada desenvolupada l’activitat, es realitzarà una breu descripció de com
s’ha de procedir, així com l’explicació dels exercicis que puga contenir, els
objectius que busquem s’acompleixin, els continguts curriculars tractats, les
competències que es treballen, l’atenció a la diversitat i, finalment, com s’avalua
l’activitat.
Dit açò, la Unitat Didàctica s’estructuraria de la manera següent:

Espais urbans: un entorn sostenible i de futur per a tots?
1. Activitat Inicial.
2. Els ecosistemes “més humans”.
a. Com son els espais urbans?
b. L’entramat vertebrador.
c. Viure a la ciutat “cotitza a l’alça”.
d. Una llar sols per a persones?
3. Estan malaltes les ciutats?
a. Malalties autoinduïdes.
b. Una màquina de generar residus.
c. Saturant espai i recursos.
4. De quin color pintem el futur?
a. Ciutats verdes, un exemple encara poc estès.
b. Les ciutats del demà.
c. Cal reconstruir el model de ciutat?
5. Activitat final.
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7.1 Activitat Inicial
Activitat 1: Juguem a definir l’espai urbà
Exercici 1: Abans de començar a entrar en matèria, et proposem que dones
resposta a les qüestions que et plantegem a continuació d’una manera breu. Et
serviran com a punt de partida per a començar a treballar, així com per descobrir
un poc més al voltant dels teus gustos, forma de pensar... En finalitzar, debat els
resultats amb la resta de companys.


Podries descriure el lloc on vius?



Com són els carrers? I els llocs públics propers a ta casa?



I l’espai que envolta el teu municipi? És natural o agrari?



Sabries dir exactament on acaba l’espai urbà?



Per eixir fora dels límits urbans, necessites molt o poc de temps?



Et desplaces a peu o utilitzant algun mitjà de transport?



Quants tipus diferents de mitjans de transport pots veure a sovint? Quins
són?



Has viatjat a alguna gran ciutat propera al teu municipi? Amb quins
mitjans?



Durant el trajecte, has observat el paisatge? Què destacaries?



Si has viatjat a altres ciutats d’Espanya, o de l’estranger, trobes alguna
diferència entre aquestes i el teu municipi?



Per últim, sabries definir què es coneix per espai urbà? I el lloc on vius, és
poble o ciutat?

Dada: La Geografia Urbana és la branca de la Geografia que estudia des de les
grans ciutats fins a petits nuclis d’habitatge, així com la seua influència sobre el
territori i la societat.

Sabies què...? El criteri per a definir un espai urbà com a ciutat pot variar
depenent de països. Als més desenvolupats es solen utilitzar els criteris
funcionals (una activitat econòmica preferentment industrial o de serveis) i els
criteris quantitatius (es necessita una quantitat mínima d’habitants per a que
es considere ciutat). A Espanya es considera ciutat a partir dels 10.000 habitants.
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Exercici 2: A continuació vos presentem un quadre amb una sèrie d’imatges
d’alguns nuclis de població de la Comunitat Valenciana. A partir d’allò que sabeu
i del que heu après fins el moment, empleneu les caselles amb la informació
requerida, raonant el per què:

Imatge

Interior o litoral?

Ciutat o poble?

Morella. Font: morellaturística.com

Altea. Font: altea.es

València (vista aèria). Font: elmundo.es

Alcoi. Font: metealcoi.net

33

Algemesí. Foto: El Punt Avui

Peníscola. Foto: peniscola.ws

7.2 Els ecosistemes “més humans”
Una vegada coneguda la diferència entre poble i ciutat i els diversos criteris que
solem utilitzar per a classificar els nuclis poblacionals, cal endinsar-se en la
temàtica dels espais urbans. Es pot definí espai urbà com l’espai ocupat per un
nucli poblacional definit com a ciutat. Cal recordar que tres de les seues
característiques principals són: gran extensió, elevada densitat de població i
predomini d’activitats no agràries21.
Es pot considerar que la ciutat és un èxit històric i social de la civilització i el
progrés, fins el punt que les primeres urbs en aparèixer marcaren un punt
d’inflexió en la història i en l’evolució social i cultural de l’ésser humà. Al llarg de
la història l’espècie humana ha passat de ser nòmada a viure en grans
conurbacions a l’actualitat22. És l’espai on viu més de la meitat de la població
mundial i que s’espera augmente en detriment del món rural en el futur.

21
22

(Sorre, 1952).
(Domènech Ros, 2013).
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a) Com són els espais urbans?
Per comprendre com ocupen l’espai les ciutats a mesura que van creixent, cal
recordar la seua història. Aquesta es pot llegir a través de la seua trama urbana.
Quan més llarga és la història d’una ciutat, més complexa sol ser la seua trama.
D’entre totes, tres són les més freqüents:
Trama irregular

Còrdova. Foto: pinterest.

Trama radiocèntrica

Vitòria. Foto: laguardia-alava.

Trama ortogonal

València. Foto: pinterest.

Dada: Les dues primeres trames solen donar-se als centres històrics de les
ciutats. La trama irregular és característica de les ciutats musulmanes i
medievals europees. La radiocèntrica també és d’origen medieval, construint-se
també en ciutats anteriors al segle XIII. La trama ortogonal dóna forma als
“Eixamples” burgesos de les ciutats d’època industrial, ampliant la ciutat de
manera planificada. En moltes ciutats podem trobar també barris perifèrics que
no sempre estan ben integrats i comunicats.

Activitat 2: Dibuixa la ciutat
Una vegada apreses les diferents trames urbanes i després de visualitzar alguns
altres exemples de distribució dels espais urbans que et projectarà el professor,
és el moment de posar-se a treballar.
Organitzeu-s’hi en grups de 3-4 persones i debateu, entre tots, com dissenyaríeu
una ciutat actual seguint allò que haveu après. Teniu que dibuixar les diverses
trames i parts que la conformen i assenyalar-les degudament. La tasca s’ha de
realitzar a l’aula, pel que podeu consultar amb els altres grups i, per suposat,
amb el professor. No hi ha temps a perdre!
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*Aquestes són algunes altres imatges que el professor els podria projectar per
tal d’ampliar la seua visió dels espais urbans, potenciar la reflexió i projectar la
imaginació dels alumnes:

La Plata. Foto: Anthony Quigley23.

Toledo. Foto: M.Sánchez24.

Ciutat de Mèxic. Foto: Daily Overview25.

Sun City. Foto: Daily Overview.

b) L’entramat vertebrador.
Les vies de comunicació han suposat en molts casos l’eix a través del qual una
ciutat va començar a créixer en el passat. En l’actualitat la seua importància ha
passat a ser molt major. Les xarxes de transport són les encarregades de
connectar les grans ciutats amb altres més menudes situades a la seua àrea
d’influència, i també amb altres grans urbs del mateix país o, inclús, del continent.
Les connexions es poden realitzar per xarxa viària, xarxa ferroviària, marítima o

23

(Quigley, 2017).
(Sánchez, 2017).
25 (Grant, 2016).
24
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aèria. Aquestes xarxes tenen una gran importància en l’organització del territori,
el desplaçament de persones i el transport de mercaderies. Per això són
l’entramat vertebrador que propícia el creixement dels espais urbans.
Sabies què...? Existeixen diversos tipus de regions urbanes fruit del creixement
dels espais urbans. Aquestes són, de menor a major grandària: conurbació, àrea
metropolitana, regió urbana i megalòpolis.

En l’activitat que et presentem a continuació treballarem alguns aspectes relatius
a la importància de les xarxes de transport i la seua relació amb l’expansió dels
espais urbans.

Activitat 3: L’àrea metropolitana
A partir del plànol que et presentem a continuació, estudia la grandària de l’àrea
metropolitana de valència i la importància de les xarxes de transport en el seu
creixement i connexió amb altres municipis veïns. Has d’escollir un dels 42
municipis que formen part d’aquesta àrea urbana, a més de València, i que
sumaven un total de 1.518.324 habitants a l’any 201126. La teua tasca consisteix
en observar les principals alternatives de transport de què disposa un ciutadà per
desplaçar-se des d’aquest municipi fins al punt ubicat a l’Estació del Nord de
València. Fent ús d’un regle, calcularàs la distància aproximada que ha de
recórrer per completar el seu trajecte. Dibuixa sobre el plànol el recorregut que
has escollit i raona la teua elecció. Pots efectuar l’activitat tantes vegades com
cregues convenient per millorar les teues destreses i la comprensió del
funcionament d’una àrea metropolitana i les xarxes de transport. L’activitat es
realitzarà per parelles, doncs cadascun pot tenir opinions diferents d’un mateix
trajecte o preferències distintes, així podreu comparar les vostres opinions.

26

(INE, 2011).
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Plànol de la xarxa de transports de l’Àrea Metropolitana de València27.

c) Viure a la ciutat “està de moda”?
A l’any 1800, la població urbana representava el 2% de la població mundial. En
l’actualitat, els habitants urbans constitueixen més de la meitat de la població
mundial. Aquesta urbanització del món es variable segons les regions: Asia i
Àfrica tenen una població urbana inferior a la mitjana mundial, però tenen les
taxes de creixement urbà més elevades. Es donen molts casos d’aglomeracions
massives de població en les perifèries urbanes dels països subdesenvolupats,
on habiten els més pobres, és a dir, un terç de la població mundial28.

27
28

(Ajuntament de València, 2011).
(Durand et al., 2008).

38

Dada: Us proposem la visualització del següent vídeo introductori, per tal
d’observar el creixement de la població mundial durant els dos últims mil·lennis,
associant el creixement amb diversos fets històrics representatius de cada
època: https://www.youtube.com/watch?v=5x3MLNuj_Jg29
A pesar de que quasi el 54%30 de la població mundial és urbana, la tendència
migratòria cap a les ciutats no es manté a tot el planeta. En molts països
desenvolupats s’està produint un fenomen contrari a la migració urbana,
l’anomenat èxode urbà31. Moltes persones fugen de la ciutat en busca de la
tranquil·litat del món rural. A pesar de tot, el creixement de les ciutats dels països
subdesenvolupats propiciarà que la població urbana mundial continue
augmentant, mentre que l’èxode urbà pot portar a processos d’urbanització
dispersa que continuen incrementant l’espai urbanitzat sobre el territori.

Activitat 4: Debatem la població
Es el moment de que visualitzem l’estat de la població mundial. En quin punt es
troba el fenomen migratori? Continua existint èxode rural a tot el planeta? Som
més urbans que rurals? Algunes d’aquestes qüestions són les que et pot
plantejar, juntament amb altres de cultiu propi. Les aniràs elaborant a partir d’allò
que anotes durant la visualització dels següents vídeos. Per a recolzar-te en
l’elaboració de les teues hipòtesis, et proporcionarem un mapa mundial titulat “el
nou món urbà”, que representa l’estat de la població urbana l’any 2007.
Finalment, amb totes les dades recavades, debateu a classe al voltant del
fenomen migratori urbà. El debat es prepararà dividint la classe en dos grups:
uns apuntaran els aspectes positius que troben, mentre que els altres els
negatius.


Vídeo 1: Visualitzeu a l’aula els primer 3 minuts del següent vídeo
https://www.youtube.com/watch?v=y5mfdrQJDg4&t=397s32
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(Population Connection, 2016).
(Banco Mundial, 2017).
31 (Romero González & Farinós Dasí, 2008).
32 (Hercal, 2013).
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Vídeo 2: Observeu aquest vídeo atentament. És en anglès, subtitulat a
l’espanyol, pel que haureu d’estar atents als subtítols.
https://www.ted.com/talks/hans_rosling_on_global_population_growth?la
nguage=es33

Si ho desitges, et pots recolzar en les dades que proporciona la imatge del
document que et proporcionarà el professor.
Una vegada finalitzat el debat i amb totes aquelles dades i informacions que has
recopilat, elabora a casa un xicotet informe, d’una pàgina d’extensió, amb les
teues reflexions al voltants de la predominança de la població urbana al món.
L’entregaràs al teu professor com a material d’aula per a avaluar.
*Aquesta seria la imatge que es repartiria entre els alumnes

The new urban world34.

d) Una llar sols per a persones?
A mesura que les ciutats han anat creixent i desenvolupant espais i serveis per
a satisfer les necessitats de les persones que en elles habiten, altres éssers vius
se n’han aprofitat d’aquests avanços. Com imaginaràs, no és necessari visitar el
zoològic (si és que el té) de la ciutat per veure animals. I tampoc per veure’n

33
34

(Rosling, 2010).
(Scruton, 2007).
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d’exòtics o salvatges. Estos “habitants inesperats” han anat fent-se lloc en
l’ecosistema humà per excel·lència, passant a formar part d’ell i convertint-lo en
l’entorn on es desenvolupa la seua espècie.
Els animals salvatges predominants a les ciutats són les aus, però també en
podem trobar d’altres depenent de la zona geogràfica en la que ens trobem.
Rates, coloms, panderoles... A l’igual que els éssers humans, alguns animals
també emprenen una fugida des del seu entorn natural en busca d’un entorn de
vida més segur i confortable per sobreviure, atrets pel bon clima de les urbs i els
desperdicis generats pels humans35. També algunes espècies vegetals han
colonitzat parcs i espais verds de les ciutats, adaptant-se a les condicions de
vida de les urbs.
Altres cas és el de les espècies exòtiques invasores, cada vegada més
nombroses a les ciutats. Aquestes s’han anat introduint per l’intercanvi de
mercaderies entre països (viatjant en els mitjans de transport) i per haver escapat
o haver sigut alliberades pel seu propietari humà que les tenia com a mascotes36.
Amb l’activitat que et proposem a continuació podràs descobrir un poc més dels
animals que conviuen amb tu al teu municipi.

Activitat 5: El quadern de Biologia
A continuació et suggerim que et calces les botes i t’equipes com ho faria un bon
científic, doncs és el moment d’eixir a explorar cada racó del teu municipi. La
teua tasca consisteix en observar cadascun dels animals i plantes que observes
en l’entorn urbà en el que vius. Quants més anotes, més complet serà el teu
quadern. Pensa que un bon científic sempre vol aplegar fins al fons de la qüestió,
així que posa’t mans a l’obra i cerca totes les espècies que pugues.
Una vegada hages fet el teu llistat amb les espècies observades, serà el moment
d’elaborar el teu quadern. Fotografia els animals o cerca imatges per completar
el teu inventari. Aquest estarà format per fitxes on enregistraràs tots els animals
i plantes que hages observat, juntament amb una sèrie de característiques que
anotaràs. Et pots ajudar de companys, amics i familiars, així com complementar
35
36

(Botanical, 2017).
(Omedes, Senar, & Uribe, 1997).
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la informació que reculls cercant a la xarxa, consultant llibres o a experts... La
tasca és individual, tan sols tu esculls la qualitat amb què vols completar el teu
quadern. Hauràs d’entregar-lo al final de la present unitat.
Et pots recolzar en l’exemple següent per orientar-te en la seua elaboració:

Fotografia

Espècie

Regne/Classe

Origen

On l’has
vist?

Cotorra

Animal: Au

Amèrica

Parc del

del Sud

centre

Taronger

Vegetal:

Sud-Est

Avinguda

bord

Angiosperma

Asiàtic

principal

7.3 Estan malaltes les nostres ciutats?
L’evolució dels espais urbans i de les societats que en ells habiten ha sigut
constant des de la fundació de les primeres ciutats, però es va veure accelerada
després de la Revolució Industrial. Accelerat en especial des del segle passat,
aquest procés de creixement i evolució ens deixa avui en dia una sèrie de
problemes de gran importància social i mediambiental que tenen el seu origen a
les ciutats. Molts d’aquests problemes reclamen solucions de manera urgent.
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Alguns sembla que s’estan intentant solucionar, mentre que d’altres semblen
oblidats per la societat.
Sabies què...? Hi ha un gran nombre d’indicadors urbans que ens mostren l’estat
de les ciutats, la seua població i el medi ambient que les envolta. A partir
d’aquests, podem saber si la nostra ciutat presenta alguns problemes que
deuríem solucionar.

Dada: Un indicador és aquell que permet quantificar un determinat concepte o
factor, donant un numero com a resultat per a que l’interpretem. Sol utilitzar-se
per compara períodes històrics o entorns socials o geogràfics.
A continuació, observa el llistat d’indicadors que et presentem i relaciona’ls amb
la imatge adjuntada. Comenteu si alguns dels processos esmentats tenen relació
amb els indicadors proposats.
Densitat de població

Impacte territorial

Generació de residus

Immigració

Contaminació (atmosfèrica,

Xarxes de transport públic

acústica, lumínica...)
Consum d’energia

Problemes en la vivenda

Consum d’aigua

Densitat de tràfic

Distribució de la pobresa

Delinqüència, actituds incíviques...
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Entrades i eixides al sistema urbà. Font: Bloc Geografia37.

A més dels esmentats anteriorment, altres problemes podrien ser les
modificacions paisatgístiques, propagació de malalties38... Sabríeu proposar
algun indicador més i relacionar-lo amb algun problema?

a) Malalties autoinduïdes.
Sabies què...? Un dels problemes socials més denunciats a les grans ciutats
dels països desenvolupats: la gentrificació. El terme fou acotat per primera
vegada per la sociòloga Ruth Glass l’any 1964 en el seu estudi dels canvis
socials que es produïen a Londres en relació amb el territori39. La paraula prové
del terme anglès “gentry”, que fa referència a l’alta burgesia.
La gentrificació és d’un procés de transformació urbana per revalorar un barri
històricament abandonat o socialment exclòs, per tal de canviar el seu perfil i
aparença i atraure pobladors d’alt poder adquisitiu. També a grans empreses i
marques comercials que estableixen allí els seus establiments comercials,

37

(Ruiz, 2010).
(Zárate Martín, 2003).
39 (Glass, 1964).
38
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atraient gran quantitat de turistes i compradors, produint-se així un canvi en les
activitats econòmiques del barri.
Aquestes iniciatives especulatives provoquen els desplaçament dels seus
habitants tradicionals per diversos factors, com l’encariment del preu de lloguer
o la vivenda, dels productes de primera necessitat, rebuig de les noves capes
socials, etc.

Activitat 6: Gentrificació, un problema fet de problemes
Amb aquesta activitat tractarem d’analitzar un poc més aquest problema
característic de les principals ciutats dels països capitalistes. Per a realitzar-la,
s’haureu d’organitzar en equips de 4-5 persones. Per recolzar-vos en la vostra
reflexió, se vos proporcionarà una fitxa amb les etapes de la gentrificació.
Primerament se vos projectaran una sèrie d’imatges d’alguns dels problemes
socials existents a les ciutats. Tot seguit, i amb l’ajuda de la fitxa, tindreu que
relacionar-los amb el fenomen de la gentrificació i organitzar un debat a l’aula.
Què en penseu al respecte? Com es el lloc on viviu? Haveu observat algun dels
problemes esmentats alguna vegada?
*La fitxa presentaria el següent esquema gràfic per tal d’il·lustrar als alumnes
(font: @iconoclasistas):
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*Algunes de les imatges projectades (o facilitades en la fitxa juntament amb
l’esquema gràfic) mostrarien comparatives històriques d’un mateix barri o via,
així com problemes relacionats amb el turisme o l’exclusió social. Podrien ser
d’aquest tipus:

Barri de Russafa (abans i ara). Font: Facetas urbanas40.

Mercat de Mossen Sorell (ara i als anys 80). Font: Google.

40

(Facetas Urbanas, 2013).
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Impremta del Barri de Malasaña (abans i ara). Font: somosmalasana.com41

Dones demanant almoina a la Plaça de Catalunya (Barcelona). Font: Google.

41

(Casado, 2011).
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Protesta d’uns veïns de Poblenou (Barcelona). Font: Ara.cat42.

b) Una màquina de generar residus.
L’activitat cada vegada més intensa dels espais urbans propicia un increment
cada vegada major dels residus que es generen. Els residus urbans són aquells
derivats de les activitats de les persones durant el seu dia a dia, així com també
aquells provinent d’indústries i serveis. La gestió dels residus per part de les
ciutats és un aspecte essencial per garantir un futur sostenible, doncs molts
d’aquests fems i deixalles, així com els abocaments a les aigües, acaben en el
nostre medi, produint una sèrie d’efectes perjudicials per a la salut de les
persones i la vida en les ciutats. Bombai, a l’Índia, produeix 11.000 tones de fem
al dia43. És un problema a moltes ciutats de països subdesenvolupats però, així
i tot, les ciutats riques són les que més residus generen. En canvi, algunes són
exemplars pel que fa a la seua gestió, com el cas de Malmö, on sols un 0’7%
dels seus residus acaben en abocadors44.
A continuació et presentem un dibuix molt representatiu d’una situació que s’està
donant a l’actualitat per culpa de la generació de residus plàstics. Observa-la,

42

(Virgili, 2017).
(Adler, 2016).
44 (Fernández Muerza, 2016).
43
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reflexiona al voltant del que es diu i comparteix les teues opinions amb els
companys:

Abocament de residus plàstics al mar. Font: The Guardian.

Sabies què...? Moltes ciutats estan desenvolupant campanyes per a la
conscienciació dels ciutadans. La introducció de pràctiques sostenibles com
l’estalvi d’aigua, contenidors de reciclatge, estalvi energètic a l’enllumenat
públic...
Et demanem que et pares a pensar una mica abans de respondre a les següents
qüestions. Després, comparteix la teua opinió amb la resta de companys.


Penses que a ta casa col·laboreu a tenir cura del medi ambient? Quines
pràctiques sostenibles utilitzeu?



Al teu municipi has observat alguna mena de mesura per tal de fomentar
les pràctiques sostenibles? Quina?



Proposaries alguna altra? Per què?
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c) Saturant espai i recursos.
Les ciutats necessiten satisfer les necessitats dels seus habitants per aconseguir
un bon funcionament i garantir el seu futur i desenvolupament. Per això, a més
de la producció de deixalles i contaminació, altre dels efectes de les ciutats sobre
el medi és l’elevat consum de recursos naturals i energètics. Grans quantitats
d’aigua, d’electricitat, de sòl, grans espais dedicats per a la producció per a
abastir les ciutats... El creixement de les ciutats comporta un esgotament cada
vegada més preocupant dels recursos del medi, tant de l’entorn immediat,
generalment el més afectat, com d’altres situats en regions més allunyades. La
globalització ha permès que la influència d’una ciutat es puga estendre per tot
arreu del Món. Com penses que es pot traduir aquesta influència?
Davant d’aquesta situació, moltes ciutats s’han posat mans a l’obra i comencen
a apostar per l’ús d’energies renovables, la reutilització de l’aigua, un millor
aprofitament del sòl urbà disponible... També apareixen algunes iniciatives
ciutadanes, com els horts urbans, que pretenen convertir les ciutats en espais
més verds i amb capacitat d’autoabastir a part de la seua població.
Els avanços tecnològics son cada vegada més importants per al progrés de la
nostra societat i per al desenvolupament de les ciutats, però sembla que la clau,
més que en aquests avanços, està en “humanitzarles”45. Què penses que
significa aquesta expressió?
Amb les noves tecnologies i pràctiques sostenibles, comencen a aparèixer les
anomenades “Smart Cities” o ciutats intel·ligents. Observa la següent imatge
d’una Smart City. Comenta amb els companys allò que et crida l’atenció:

Disseny d’una ciutat intel·ligent. Font: axedra.com.
45

(Paniagua, 2017).
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Activitat 7: Ecologistes en acció!
La següent activitat consistirà en fer-vos sentir part d’una associació ecologista
que reclama la introducció de millores sostenibles en la vostra ciutat. Organitzats
en grups de 4-5 persones treballeu primer a l’aula, i després al carrer, per
observar algun aspecte relacionat amb els problemes mediambientals generats
per les ciutats que penseu és visible al vostre municipi. La vostra tasca és ben
senzilla: haureu de buscar informació sobre el problema en qüestió i les possibles
solucions.
Haureu d’eixir al carrer i preguntar a veïns, familiars, experts... al voltant del tema,
per recollir opinions dels ciutadans. Fotografieu el problema i preneu nota de tot
el que cregueu rellevant. Una vegada tingueu tota la informació, haureu
d’elaborar un document, o una presentació d’imatges, il·lustrant el problema que
haveu detectat al vostre municipi. Exposareu als companys la solució que haveu
plantejat. Per tal que la població es faça més ressò i la vostra protesta tinga una
major fortalesa, haureu d’inventar un eslògan per recolzar la vostra proposta.
*Un exemple podria ser el següent:

Eslògan per a l’estalvi energètic. Font: Pinterest.
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7.4 De quin color pintem el futur?
El creixement extraordinari que està experimentant la població humana a nivell
mundial ja està tenint alguns efectes immediats sobre el medi ambient. Alguns
d’aquets efectes, com l’esgotament de recursos, són difícils de revertir a curt
termini. Moltes ciutats i països estan traient endavant mesures sostenibles per
millorar la qualitat de vida dels seus ciutadans i també la del medi ambient. A
pesar d’això, encara no n’és suficient i no és possible saber a ciència certa com
serà el nostre futur. Al ritme de creixement actual de la població urbana, al 2025
hi haurà més de 20 megalòpolis al món, la majoria d’elles a països en creixement
de l’hemisferi Sud46. Es calcula que en serem 8.000 milions a tot el planeta
aqueix any 2025. De seguir aquest ritme, serem 14.000 milions d’humans a finals
del segle XXI.
Dada: S’anomena megalòpoli a una àrea metropolitana molt extensa, o una
cadena d’àrees metropolitanes enllaçades de manera contínua. En general,
estan formades per la unió de conurbacions de grans urbs. Les 10 principals
megalòpoli del món sobrepassen els 23 milions d’habitants. La primera:
Guangzhou (Xina) amb quasi 47 milions d’habitants.
Així doncs, com ja hem vist en apartats anteriors, moltes ciutats estan intentant
canviar els seus hàbits de consum i activitat i canviar-los per altres més
sostenibles i respectuosos amb el medi ambient. D’altres, en canvi, no paren de
créixer, de manera horitzontal i vertical. El panorama urbà del futur és avui en
dia tota una incertesa cap a la que ens dirigim irremeiablement.

a) Ciutats verdes, un exemple encara poc estès.
El terme “ciutat verda” està conformat per una sèrie de conceptes o idees
relacionats directament amb el color verd: més parcs i jardins, vivendes de baix
consum energètic, reducció d’escombraries i fems, utilització d’energies
renovables... Aquest concepte, molt estès pel nord d’Europa (alguns exemples
són Malmö, a Suècia, o Friburg, a Alemanya), intenta aconseguir una ciutat amb

46

(Domènech Ros, 2013).
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una bona funcionalitat, a més de ser ecològica i bonica, aspectes que milloraran
la qualitat de vida dels seus habitants47.
Un bon exemple de ciutat ecològica que acompleix amb les premisses d’una
ciutat verda és Masdar, als Emirats Àrabs Units. Encara que és una mica
futurista, pot ser siga un bon exemple per al futur.

Activitat 8: Dissenya la teua ciutat verda
Aquesta activitat es dividirà en dos parts. La primera d’elles consistirà en la
visualització a l’aula del documental “Construir el futur”. Hauràs d’anotar tots
aquells aspectes que et resulten significatius o que et criden l’atenció d’aquesta
ciutat i el seu procés de construcció. Aquests apunts et seran doblement útils,
doncs els podràs utilitzar també a l’activitat següent. És important que consulteu
tots els dubtes que us vagen sorgint al vostre professor.
Enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=v9Sqlke5T94
A partir de tot allò que has anotat, pots començar la teua tasca d’investigació.
Busca a la xarxa exemple representatius de ciutats verdes, pràctiques
sostenibles i idees per als espais urbans del futur. Informa’t en llibres, periòdics
i també en revistes, doncs són un mitjà molt útil i recurrent per informar-se
d’aquests temes d’actualitat. L’objectiu d’aquesta recerca és facilitar-te
l’elaboració de la maqueta o esbós de la teua ciutat ideal. Hauràs de representarla en una cartolina A3, bé mitjançant dibuixos o retalls, o bé també escollint les
imatges d’allò que més t’agrada de determinades ciutats i situant-les per construir
la teua pròpia. Treu el teu costat més verd i deixa volar la imaginació!

b) Les ciutats del demà.
L’habitatge de l’ésser humà i l’entorn en el que es situa ha anat evolucionant a
mesura que la societat i la cultura humana també ho feia. Així doncs, moltes són
les teories al voltant del futur dels espais urbans. De segur que haureu visualitzat
moltes pel·lícules futuristes on havia milers de cotxes volant i enormes gratacels

47

(Ecoescuela, 2011).
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des dels que no es veia el sòl. Ciutats on les persones convivien amb robots de
tot tipus i on els viatges interestel·lars estan a l’ordre del dia.
La realitat, sembla, en serà ben distinta, almenys en un futur no molt llunyà. A
pesar de que avui en dia la nostra societat avança al mateix ritme que la
tecnologia, molt ràpidament, sembla que les ciutats del futur seguiran models
que ja s’estan començant a plantejar avui en dia, com el cas de Masdar:

Imatge pre-dissenyada de Masdar. Foto: masdar.ae.

Imatge aèria pre-dissenyada de Masdar. Font: Foster & Co.
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Alguns projectes són dignes de formar part d’alguna d’aquestes pel·lícules de
ciència ficció. Molts ja s’han començat a dur a terme, mentre que d’altres estan
projectats per als propers anys. Totes, això sí, acompleixen amb els estàndards
de sostenibilitat que es busquen aconseguir en l’actualitat, per tal de millorar la
qualitat de vida i del medi ambient en el futur. Des de comunes autosuficients,
fins a súper vaixells, ciutats construïdes al mar, o altres contingudes dintre d’un
gran gratacels. Fins i tot, la “no ciutat”, formada per cases autosuficients i
construïdes per materials biodegradables distribuïdes per la muntanya, en les
quals els seus habitants podran realitzar des de casa totes les tasques gràcies a
l’avanç de les telecomunicacions48.

c) Cal reconstruir el model de ciutat?
Aquesta és la gran qüestió que es fan experts i governants dels països més
desenvolupats. Ja coneguem les iniciatives que en molts d’ells s’estan duent a
terme per aconseguir espais urbans sostenibles i garantir un futur millor per a
tots. Així i tot, i també a pesar de les idees i projectes futuristes que s’estan duent
a terme en països amb molt de capital (països àrabs i asiàtics), és necessari
continuar replantejant-se el model de ciutat que coneguem. També el model cap
al que ens encaminem, tota una incertesa.

Activitat 9: Debatem el futur de les ciutats
Aquesta activitat requereix d’una preparació prèvia que hauràs realitzat tant a
l’aula a la sessió anterior, com a través de la recerca d’informació per iniciativa
pròpia. Et recomanem que portes a classe alguns materials que hages pogut
trobar a ta casa, o extreure de la xarxa, o bé de la biblioteca. Si pot ser, diaris o
revistes és el material idoni per a reforçar-te en aquesta activitat.
Ajudant-te de les idees que apuntares a l’activitat prèvia i aquelles que has recollit
de manera autònoma, així com de la revista o el material que aportes a l’aula,
establiràs un debat amb els teus companys al voltant del futur dels espais urbans.

48

(ABC, 2010).
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Aquest debat serà dirigit pel professor, qui vos guiarà i aconsellarà en tot
moment, vos concedirà torn de paraula i aportarà idees i opinions pròpies.
Recordeu ser respectuosos amb les opinions dels companys.
En aquesta imatge vos mostrem una idea del material que podeu utilitzar per
buscar la informació i recolzar-vos en el debat a l’aula. No oblideu compartir-lo
amb els vostres companys, doncs de segur que a ells també els serà ben útil:

Revistes de geografia, viatges i ciència. Foto: Elaboració pròpia.

56

7.5 Activitat final
Una vegada arribats fins ací, esperem que el teu camí des dels inicis dels espais
urbans fins al futur haja sigut d’allò més divertit. Esperem, també, que hages
comprès la importància d’un desenvolupament sostenible i hages après un poc
més al voltant de tot allò que pots aportar per millorar la teua qualitat de vida i
respectar el medi ambient. Tu seràs qui habite les ciutats del futur, per tant, eres
una part molt important d’aquest puzle, encara que no t’ho semble!
Així doncs, és moment de posar en pràctica tots els coneixements adquirits
durant les sessions prèvies mitjançant una activitat final que esperem et resulte
divertida i enriquidora a parts iguals.

Activitat 10: L’examen de mentida
Aquesta activitat consistirà en la realització d’un test que vos prepararà el
professor, per tal que us demostreu a vosaltres mateixos tot el que haveu après
en les sessions anteriors i realitzant les diverses activitats.
No es tracta d’un examen a l’ús, sinó més be un qüestionari amb preguntes de
lo més diverses. No sols hauràs d’escriure. També relacionar, dibuixar o ser tu
qui qüestiona.
La idea és que contesteu qüestions relacionades amb el vostre municipi i entorn
social. La sessió pròxima es posaran en comú les principals idees i es
compararan algunes de les respostes. De segur que molts tindreu punts de vista
diferents o haureu observat coses ben distintes al llarg de la unitat, pel que
resultarà molt interessant fer aquesta comparació.
Per facilitar-vos el treball, podreu realitzar el qüestionari agrupant-vos en grups
de 3-4 persones. Cada qüestionari és personal, però algunes respostes les
podreu contestar en grup. D’aquesta manera la posada en comú de les vostres
respostes serà també més senzilla i ràpida. A més, a la part final de l’activitat es
realitzarà un concurs per grups per consolidar idees utilitzant la aplicació
Kahoot!49.

49

(Kahoot!, 2017).
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Seguidament vos adjuntem un model de test que perfectament podria ser el
plantejat pel vostre professor. Molta sort i calma, recorda que no és un examen
final, tan sols un recull d’idees i opinions que has d’emplenar!

ACTIVITAT FINAL
Alumne/a:
Membres del grup:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------1. Escriu en trenta segons les 6 primeres paraules que et vinguin a la ment
relacionades amb els espais urbans:


____________________________



____________________________



____________________________



____________________________



____________________________



____________________________

2. En una escala de l’1 al 10, quina puntuació et posaries si has de valorar
les teues pràctiques sostenibles (reciclar, estalviar llum i aigua...)? Per
què?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

3. Com et desplaces des de casa fins a l’institut? Preferiries utilitzar altres
mitjans? Per què?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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4. Quan et desplaces fins a les grans ciutats, quins mitjans de transport
utilitzes? I per desplaçar-te per allí?
__________________________________________________________
__________________________________________________________

5. Enumera almenys 3 problemes socials que hages observat al teu municipi
i 3 problemes mediambientals:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

6. Com és el teu veïnat? Descriu el teu barri i als teus veïns. Canviaries
alguna cosa?
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________

7. Dibuixa al requadre, de manera ràpida, la primera imatge que et vinga a
la ment quan penses en una ciutat del futur:

8. Proposeu, EN GRUP, una mesura sostenible per millorar la qualitat de
vida al municipi, segons el que heu observat durant les últimes setmanes:
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
__________________________________________________________
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9. Dibuixeu al mapa els itineraris que recorreu cada dia des de la vostra casa
fins a l’institut. Cada membre del grup amb un color. Indiqueu al mapa els
serveis que trobeu al llarg del recorregut (bústies de correu, boques
d’aigua, telèfons, papereres de reciclatge...):

*En aquest cas col·loquem com a exemple un plànol de la ciutat de
Algemesí, on realitzàrem el pràcticum.

Plànol de la ciutat d’Algemesí. Font: Elaboració pròpia a partir de GoogleMaps.

10. Per últim, es el moment de que es relaxeu. Un membre de l’equip
ingressarà, amb el seu telèfon mòbil a l’aplicació Kahoot!, utilitzant les
claus que vos done el professor. Aquest punt sols se l’emportarà l’equip
guanyador. Sort i a per totes!
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*Alguns exemples de les qüestions que es plantejarien als alumnes es mostren
a continuació:
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8. Atenció a la diversitat
L’atenció a la diversitat educativa és un aspecte molt important sobre el que
reflexionar pel que fa a l’aplicació de la nostra unitat didàctica. En cadascuna de
les sessions s’ha tingut en compte aquest aspecte i s’han pensat alternatives o
opcions diverses per pal·liar en tota mesura possible els problemes que puga
experimentar qualsevol alumne per realitzar l’activitat o comprendre els
continguts. La varietat en el ritme d’aprenentatge dels alumnes fa necessari que
el docent implemente mesures diverses en els distints àmbits dels procés
d’ensenyança-aprenentatge. La finalitat no n’ha de ser altra que l’alumne puga
seguir el ritme de les classes i no perda ni l’interès ni l’atenció.
La primera mesura que s’ha pres és la disposició dels alumnes a l’aula. Com s’ha
pogut comprovar, s’ha apostat sempre per equilibrar les activitats buscant
realitzar treballs grupals, des d’un per parelles fins a diversos en grups de 3-4-5
persones. Fins i tot l’activitat final es realitza, en part, en grup. No sols volem que
aprenguen al temps que aproven l’assignatura, també volem que gaudeixen
estant a l’aula i que reforcen el vincle amb els seus companys. Aquestes
activitats grupals es desenvolupen tant dins, com fora de l’aula algunes d’elles,
la qual cosa no fa més que potenciar la capacitat de treball en equip i l’adquisició
de valors de respecte i companyerisme.
Pel que fa als treball per equips, l’assignació de rols dintre de cada grup fa que
cada persona tinga una importància especial. A més, es pot escollir un rol que
s’adeqüe millor a les característiques de l’alumne que ho necessite. Aquest rol
definirà la seua funció dintre del grup per completar l’activitat i facilitarà la seua
integració amb la resta de companys.
El treball per parelles té una funció idèntica a l’anterior, també integradora i de
coordinació, però a més pot servir com a reforç directe per a alumnes amb
dificultats, podent treballar amb altres alumnes més capacitats o amb unes
destreses més desenvolupades. Ací entre en joc les explicacions alumne-alumne
i el reforç mutu.
Aquesta metodologia de treball per grups serveix també per a que els alumnes
aprenguen a elaborar documents o materials diversos amb l’ajuda d’altres
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companys, així com la comunicació de les seues idees com a grup o la defensa
dels seus treballs. El treball per equips incrementa els canals de comunicació
dels alumnes i també serveix per consolidar coneixements. Així, trenquem amb
el tradicional model de comunicació unidireccional professor-alumnat, apostant
en diverses ocasions per la comunicació multidireccional on tots participen. A
més de la transmissió i l’exposició d’idees, en aquesta multidireccionalitat també
es contempla el debat on es confronten les opinions dels alumnes entre ells i,
potser, també amb la del professor. Amb aquesta mesura, seguim les teories
d’Ausubel i de Vigotsky sobre la ZDP (zona de desenvolupament pròxim)50.
Segons les teories d’aquests autors, en ocasions els alumnes poden elaborar
explicacions més adequades en llenguatge i continguts per als seus companys
que les que efectua el propi professor. Açò es deu a que la distància entre el seu
coneixement de la matèria i allò que desconeixen es menor entre ells, podent
complementar així les seues representacions mentals d’una manera més
completa, propera i adequada per a ells.
En segon lloc, remarcar que també s’atendrà a la diversitat a través dels
materials que es proporcionen a l’aula. Si bé s’han escollit una sèrie
d’audiovisuals, un d’ells en anglès i subtitulat al castellà, llevat d’un, no són
d’excessiva duració i sempre estaran acompanyats de les explicacions del
professor. A més, la major part de treballs relacionats amb aquests es realitza de
manera grupal, pel que qualsevol alumne que tinga problemes de comprensió
sempre es pot recolzar en els companys per desenvolupar la seua tasca. També
les imatges i mapes o plànols proporcionats són de fàcil comprensió, encara que
de ser necessari el professor podria escollir-ne d’altres més adients davants les
necessitats concretes d’algun alumne. S’ha evitat, també, la incorporació de
fragments de text de difícil comprensió, doncs per a alguns alumnes els textos
relacionats amb la matèria podien resultar excessivament densos i amb un
llenguatge complicat d’assimilar.
També es dona llibertat als alumnes per mitjà d’algunes activitats per
desenvolupar-les o completar-les de la manera que consideren més oportuna,
potenciant així la implicació de l’alumnat en el tema, la iniciativa pròpia, el reforç

50

(Kritt, 2013).
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de la seua personalitat i una millora en els processos de presa de decisions, tant
individuals com col·lectives. Així, adequant-se als seus interessos, l’alumne pot
realitzar una activitat al seu ritme d’aprenentatge.
Tanmateix, el professor pot proporcionar a aquells alumnes que tinguen majors
capacitats o un ritme d’aprenentatge més elevat, treballs complementaris
optatius per tal de no frenar el procés d’enriquiment. Se’ls donarà la possibilitat
d’aprofundir en el tema tant com desitgen, doncs la varietat de materials
disponible és ampla i, generalment, amb un nivell de complexitat bastant alt.
També se’ls animarà a que completen de la millor manera possible les activitats,
tant les individuals com les grupals, doncs potser de la seua capacitat depèn
l’èxit educatiu d’altres companys que, de segur, li ho agrairan. Açò, juntament
amb una bona qualificació i una formació completa deuen ser motiu de
satisfacció més que suficient.
Per últim, l’avaluació també atendrà a la diversitat. Partint des del punt de la no
realització d’una prova final avaluadora escrita, o examen, allibera una mica als
alumnes amb majors dificultats de la càrrega per assimilar conceptes de manera
forçada i el temor al fracàs en l’examen que, a la llarga, s’acaba convertint en
deixadesa en molts casos. Algunes activitats son de nivell bastant baix, pel que
la exigència és mínima i esperem tots els alumnes les puguen completar sense
problemes. D’altres, més complicades, les faran amb l’ajuda de companys, si són
en grup, o en cas de trobar excessives dificultats se’ls podria plantejar una
alternativa. A més, el professor deu estar sempre en contacte amb el
Departament d’Alumnes amb NEE per tal de buscar la millor manera de potenciar
el seu procés d’aprenentatge.

9. Avaluació
En aquest apartat detallarem els criteris que es seguiran per avaluar a l’alumnat
durant el transcurs d’aquesta UD extrets de la llei, així com els criteris de
qualificació escollits per assignar una nota final a cada alumne.
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Criteris d’avaluació:
Hem seleccionat els criteris que tindrem en compte per avaluar als alumnes
basant-nos en els criteris d’avaluació que ens proporciona el Decret 87/2015, del
5 de Juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i desplega l’ordenació
general de l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat a la Comunitat
Valenciana.
Així doncs, els criteris d’avaluació seleccionats són els següents:


Distingir diferents paisatges urbans com a resultat de la seua diversa
funcionalitat en el procés d’urbanització per mitjà de l’observació directa i
l’anàlisi d’imatges i justificar la importància de la ciutat en l’organització de
territoris concrets.



Explicar els processos de canvi que experimenten els espais urbans a
partir de l’anàlisi de les transformacions (paisatgístiques, funcionals,
socials i territorials) i detectar els problemes urbans consegüents i les
polítiques urbanístiques relacionades amb l’expansió urbana.



Descriure la distribució de la població i de les principals aglomeracions
urbanes a la Comunitat Valenciana, Espanya, a Europa i al món i
relacionar-la amb diversos factors naturals i humans, per mitjà de la
interpretació de mapes temàtics i d’imatges.



Explicar els moviments migratoris i les seues conseqüències de caràcter
demogràfic, econòmic i polític a partir de l’estudi d’exemples apareguts en
els mitjans de comunicació i mostrar la interconnexió entre regions que
generen estos desplaçaments.



Planificar la realització d’una indagació individual amb la guia del docent
sobre les causes i conseqüències de fets i processos històrics i geogràfics
corresponents a este nivell.



Seleccionar i organitzar la informació rellevant, d’acord amb uns objectius
previs, a partir de la comprensió de textos orals i escrits, continus i
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discontinus, usats com a fonts, als quals es pot accedir a través de
diversos mitjans (biblioteques, Internet, museus, eixides de camp) i aplicar
estratègies, d’acord amb el seu nivell, de busca, registre, selecció i
organització de la informació.


Comunicar de forma oral o per escrit el procés d’aprenentatge i els seus
resultats per mitjà de textos corresponents a diversos gèneres.



Usar diferents ferramentes informàtiques per a buscar, seleccionar i
emmagatzemar diversos documents, considerats com a fonts, de forma
contrastada en mitjans digitals.



Participar en equips de treball per a aconseguir metes comunes i assumir
diversos rols amb eficàcia i responsabilitat, donar suport a companys i
companyes demostrant empatia i reconeixent les seues aportacions i
utilitzar el diàleg igualitari per a resoldre conflictes i discrepàncies.



Realitzar de forma eficaç tasques o projectes, tindre iniciativa per a
emprendre i proposar accions.

Criteris de qualificació:
Als criteris de qualificació es veu reflectida la forma en la que ha sigut pensada i
concebuda aquesta UD. Així doncs, al mes del treball a l’aula i de les diverses
activitats que deuen lliurar al professor, es valorarà també la capacitat en l’ús
dels diversos recursos que tenen al seu abast per a realitzar aquestes activitats,
cosa que es pot observar fàcilment a través de la qualitat dels resultats que
entreguen els alumnes. També el bon comportament a l’aula, el respecte a la
resta de companys i la col·laboració i iniciativa per participar seran tinguts en
compte a l’hora d’avaluar.
En la taula que es presenta en la pàgina següent es mostren els criteris i el valor
que se’ls dona a cadascun d’ells dintre de la suma avaluadora final.
Posteriorment es detallaran els per què.
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CRITERI QUALIFICADOR

PERCENTATGE DE LA NOTA

ACTIVITAT FINAL

20%

TREBALLS GRUPALS

30%

TREBALLS INDIVIDUALS

30%

PARTICIPACIÓ/COMPORTAMENT

10%

QUALITAT DEL TREBALL

10%



Activitat final: A pesar de no ser un examen a l’ús, és una activitat on es
posen a prova alguns dels conceptes que els alumnes han adquirit a
través del seu treball. No es busca avaluar la retenció d’informació
concreta, sinó el fet de que coneguen una mica més al voltant del tema i
sàpiguen identificar problemàtiques o aspectes concrets que els seran
útils en el seu futur acadèmic i com a ciutadans. Per tant, considerem que
un 20% és un percentatge just.



Treballs grupals: La dificultat d’algunes de les tasques grupals posarà a
prova tant els seus coneixements com la capacitat de treballar en equip.
Aquestes s’avaluaran tenint en compte tres aspectes: la qualitat del
material elaborat; la defensa que en fan els alumnes o el raonament que
aporten; la col·laboració i bona dinàmica de treball dels membres del grup.
A pesar de que la majoria d’activitats són grupals, un 30% és un
percentatge adequat, doncs no representen el mateix volum de treball que
una individual.



Treballs individuals: A pesar d’haver un menor nombre d’activitats
individuals, algunes seran de les més dificultoses d’aquesta unitat, a més
de tenir que realitzar treball d’investigació fora de l’aula. Seran tasques on
de veritat es veurà la implicació de l’alumne en el procés d’aprenentatge i
la seua voluntat per seguir aprenent i realitzar un bon treball. Ens serviran,
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a més, per diferenciar un poc a aquells alumnes més capacitats i que
s’esforcen més en el dia a dia a l’aula. Si bé la qualificació no es el més
important (doncs quasi tots, a poc que treballen, deurien garantir-se un
aprovat), que et reconeguen un bon treball sempre motiva a l’alumne a
continuar desenvolupant-se tant be o millor.


Participació i comportament: En aquest apartat es valorarà la
participació dels alumnes en les activitats d’aula, els debats i la interacció
amb el professor i la resta de companys. També s’avaluarà el seu
comportament a l’aula, doncs els valors de respecte i tolerància tenen
màxima importància i busquem construir un ambient de treball acollidor i
divertit. Es puntuarà amb un 10% del total.



Qualitat del treball: S’introdueix aquest criteri (evitant que el de
participació/comportament valga un 20%) com una mena de premi a
aquells alumnes que més s’esforcen en l’elaboració de les diverses
activitats, tant individuals com grupals. Evidentment, si un alumne entrega
una activitat de molt bona qualitat, se li valorarà merescudament, però no
sols és per als alumnes destacats. Si un alumne amb dificultats demostra
esforç i compromís per completar les activitats i continuar aprenent, se li
valorarà molt positivament. Aquest criteri s’estableix com una mena de
premi als alumnes que ofereixen uns resultats de qualitat, així com per a
aquells que s’esforcen de veritat per continuar aprenent. Això no exclou a
la resta, als que també s’avaluarà en aquest apartat.

10.

Reflexió final

A mode de conclusió per al present TFM, a continuació reflexionarem al voltant
del nostre treball, l’elecció de les activitats, com podríem millorar-les i com es
podria prosseguir la investigació iniciada.
En primer lloc, tractarem de reflexionar al voltant de la temàtica escollida i
l’enfocament seleccionat. Els espais urbans representen un dels principals temes
d’actualitat social i mediambiental per les seues repercussions, cada vegada
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major, a nivell global. Si bé la seua evolució, de la mà amb la de la societat que
els habita, ha presentat diversos períodes amb característiques diferenciades,
potser per ser l’espai humà per excel·lència sempre són un tema de debat.
Ens trobem que, a més de la importància del tema per al futur més immediat,
també existeixen, al nostre parer, alguns problemes relacionats amb
l’enfocament acadèmic que se li dóna i la manera en què es treballa.
Tradicionalment s’ha tractat des d’una perspectiva enciclopèdica, on el professor
es comunica de manera unidireccional amb l’alumne, oferint-li una informació en
ocasions en un llenguatge que no comprenen. La didàctica relacionada amb el
tema dels espais urbans és, més be, escassa, per la qual cosa pensar i plantejar
les activitats ha suposat tot un repte. Fer-ho, a més, intentant donar una sensació
de proximitat als alumnes (mitjançant el treball al seu municipi i amb exemple
propers i coneguts), però sense perdre de vista la globalitat dels problemes
urbans, ha complicat encara més la tasca.
Potser ens podríem haver limitat a cercar textos científics que reflexionaren al
voltant de la relació entre les ciutats, la seua societat i l’entorn, però de ben segur
que les dificultats dels alumnes per comprendre allò que se’ls vol explicar i per
adquirir els valors que se’ls volen inculcar, haurien sigut molt majors. Tampoc
limitar-nos únicament al treball de la informació a través únicament de fonts
escrites i visuals entrava dins del nostre guió. Si bé no hi ha que deixar-les de
costat, aquestes s’han d’anar treballant a poc a poc i de manera contada, en
especial si es tracta de texts científics o vídeos documentals. La intenció era
combinar aquests materials de treball amb activitats que permeteren a l’alumne
desenvolupar la seua imaginació, capacitat d’aprenentatge i descobrir mitjançant
la investigació.
Es podria criticar la falta d’algun text científic, potser, o d’articles relacionats amb
la temàtica escollida, però pensem que per a alumnes de 2n ESO continuen sent
uns materials de treball excessivament complicats. Estan en una etapa educativa
en la que passen de xiquets a adolescents, per la qual cosa hem de conjugar la
serietat del que volem tractar amb les activitats, amb la diversió i el seu gaudi
mentre les realitzen. Han d’aprendre divertint-se i experimentant, de lo contrari
existeixen més possibilitats de que perden l’interès.
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Respecte a les possibles millores a introduir en les activitats, poca cosa més ens
ve a la ment, doncs altres dels objectius que ens havíem marcat era tractar la
major part d’aspectes de la UD relacionant-los amb exemples presents al territori
valencià. Aquesta tasca s’ha anat complicant a mesura que la unitat i el seu
contingut també ho feien. No obstant, sempre s’ha intentat que els alumnes miren
al seu voltant, durant el seu dia a dia, amb altres ulls i siguen capaços de
descobrir al seu propi municipi allò que han observat d’una ciutat llunyana.
Alguns, potser, consideraran les activitats faltes de contingut científic i crític, però
això no és cert, doncs amb l’ajuda del professor, els alumnes són els principals
investigadors. Si comencen a treballar amb activitats senzilles i comprenen
dinàmiques i continguts, a mesura que es compliquen la seua capacitat
d’aprenentatge també ho farà. Mitjançant les activitats, juntament amb la tasca
d’investigació autònoma que deuen realitzar en alguna ocasió, de segur que
aprenen més que si assistiren perplexes a una classe magistral del seu
professor.
En definitiva, el gust per la temàtica i la voluntat d’interrelacionar conceptes lligats
en la realitat, com migració i creixement urbà, no ha fet la tasca més senzilla. En
aquesta UD s’ha intenta relacionar la ciutat amb altres temes tradicionals de
l’assignatura, com el medi ambient, la sostenibilitat o els moviments migratoris.
S’ha buscat englobar-los a tots davall d’un mateix paraigües, doncs en el futur
més immediat, aniran més de la mà de lo que ja ho van en l’actualitat. Hem
intentat, per tant, restar contingut teòric al tema de les ciutats, per incrementar
els continguts pràctics i realment útils per als alumnes com a ciutadans. També
per la transmissió de valors, doncs ells són els ciutadans del futur i en les seues
mans quedarà aquest.
Per últim, fer menció a la importància d’alguns dels continguts tractats al Màster
en Professorat d’Educació Secundària que amb aquest TFM esperem tancar de
manera satisfactòria. Molts d’aquests, especialment els relacionats amb la
didàctica i aspectes de la personalitat, ens han ajudat a desenvolupar l’estructura
d’aquest treball amb un millor enfocament del que volíem. Gràcies a aquests,
esperem haver aconseguit un resultat de qualitat amb utilitat pràctica en un futur,
esperem, no molt llunyà.
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11.
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