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 ACTIVITAT  XERRADA: “MATARÓ X 5. LA GENT I EL TERRITORI: MATARÓ AL 
MARESME”  

 

  §    

 VECTOR §  Territori  

  §    

 DESCRIPCIÓ ACTIVITAT  Xerrada interactiva sobre la configuració i evolució del 
territori i la seva gestió , utilitzant la presentació de Power 
point com a fil conductor. 

 

 

     

 NIVELL  ESO, ESPO i adults  

     

 OBJECTIUS  § Determinar quins són els elements que configuren el 
territori; analitzar la seva dinàmica i evolució i les 
relacions que s’estableixen entre ells, des d’un punt de 
vista sócio-econòmic, ambiental i històric. 

§ Valorar la importància de les zones agrícoles i conèixer la 
pressió urbana i insdustrial a què estan sotmeses. 

§ Valorar la importància de les rieres com a connectors 
biològics. 

§ Conèixer el Pla de Lluita Contra el Canvi Climàtic. 

 

 

     

 CONTINGUTS  Fets, conceptes i sistemes conceptuals  

   § El territori com a sistema.  
§ Susbsistemes que configuren el territori a Mataró: la 

serralada forestal, la plana agrícola, l’espai urbà i 
industrial, les rieres i el litoral. 

§ Dinàmica i evolució d’aquests subsistemes i fluxes 
existents entre ells. 

§ Conceptes de connector biològic i de pressió urbana. 

 

   Procediments  

  Ø  § Selecció dels  trets més rellevants d’allò que es visualitza i 
s’escolta durant la xerrada. 

§ Processament de la informació rebuda i correlació amb 
els coneixements previs; extracció de conclusions. 

 

   Actituds, valors i normes  

   § Valorar la importància de la diversitat d’ambients i la 
interacció entre ells com a font de riquesa ambiental. 

§ Crticisme vers l’ordenació del territori en funció de la 
sostenibilitat dels seus usos.  

§ Hàbit d’escoltar. 

 

     

 DURADA  Una hora i mitja, aproximadament  

     

 LLOC   Aula  
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 MATERIAL  Aportat per l’equip extern  

   Presentació en Power Point específica. 
Ordinador portàtil + Projector (facultatiu) 

 

   
 

Aportat pel centre educatiu  
  Canó de projecció, pantalla 

  
DINAMITZACIÓ Equip d’educadors del programa Mataró Sostenible. 
  
VINCULACIÓ  
AGENDA 21 MATARÓ 

7. 1 Conservar i recuperar la diversitat d’hàbitats en l’àmbit 
rural. 
7.2 Recuperar el caràcter natural de les rieres i la seva funció 
com a connectors d’espais naturals. 
7.3 Incorporar al Pla especial del sector de les Cinc Sénies-
Valldeix propostes per afavorir la qualitat paisatgistica i el 
manteniment de la biodiversitat. 
7.4 Integrar adequadament el municipi en el seu entorn 
paisatgístic. 

 

     

 


