
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MATERIAL PER A LA PRÀCTICA 
 

LES COMPETÈNCIES “SOCIAL I CIUTADANA” I  
“CONEIXEMENT I LA INTERACCIÓ AMB EL MÓN 
FÍSIC” 
 

 
 

PRÀCTICA:  
A continuació t’oferim un seguit de documents: fotos, 

textos, plànols, …. Destria’n uns per a treballar a classe la 
competència “Coneixement i la interacció amb el món físic” i 
altres per a treballar la competència “Social i ciutadana”.  

 
Com dissenyaries el treball amb l’alumnat d’aquestes 

dues competències?:  
 
-Sessions 
-Activitats Prèvies 
-Organització del material 
-Organització del grup 
-Qüestions a tractar 
- Avaluació 

 
 

 
 
 
 
 

Josep Ciscar Vercher 
 



DOCUMENT 1. 
 
UN TEXTO QUE NECESITAMOS LEER. SOLO TOMA UNOS POCOS MINUTOS...  
 
- El saber nos da la opción de elegir entre seguir inmerso en un sistema macabro o hacer algo 
para modificarlo. MUCHAS GRACIAS.  
 
Estimados Amigos de Red Latina Sin Fronteras:  

Mi nombre es Luis Fernando Cabrera, soy 
Tilcareño y estoy muy preocupado por lo que 
nos está pasando. Desde que se declaró 
Patrimonio de la Humanidad, Tilcara esta 
sometida a este despojo de tierra, ya nada 
es como antes.  
En estos ultimos dIas aparecieron Gringos, 
con papeles de compra y venta de Tierras, 
están usurpando lugares que siempre nos 
pertenecieron, aduciendo que son de ellos, 
sacando a gente humilde sin piedad, son 
tierras con historia, con más de 500 años 
que fueron nuestras.  
 
Hoy todos extraños están ocupando Tilcara, 
construyendo hoteles, la  

inseguridad está creciendo, ya no podemos salir a la calle, no podemos dejar las puertas 
abiertas, como siempre lo hacíamos....  
Gente que vivió toda su vida sembrando, criando ovejas, hoy esta siendo desalojada por 
gringos con plata que con un papel de Compra y Venta falso, nos quieren quitar lo poco que 
nos pertenece. Los Tilcareños necesitamos ayuda, que se investigue todo esto, ya no 

aguantamos más, queremos que se vaya toda esta gente 
extraña. Les pido encarecidamente y con el corazón humilde 
que tenemos, nos ayuden. Nosotros no podemos hacer nada 
contra este aparato mAs poderoso que nuestra simpleza de 
ser Tilcareños.  
Estos son algunos de los datos graves y preocupantes:  
 
Sabina Gregorio, Albina Gregorio, Leonarda Gregorio de 
Alfarcito, Terrazas de Cultivo legada por los incas, están 
siendo despojadas por la Familia Álvarez Prado 
(Terratenientes).  
Calle Sorpresa de Tilcara Familia Flores Olmos, despojada 
por Alvarez Prado, después de 85 Años de Mantener una 
Tierra.  
Comunidad Aborigen de Villa Florida están siendo 
despojados por Zambrano  
(Gente Extraña).  
Comunidad del Huasamayo ya fueron despojadas varias 
familias y hoy nos quitan la Cancha de Fútbol donde juegan 

600 deportistas del pueblo.  
Club Atlético Terry despojado de una tierra para el deporte por personas desconocidas que 
compraron en esta semana estas tierras quien sabe a quién y el 9 de mayo fueron alambradas 
y cercadas. Barrio Usina, Familias enteras que estAn siendo despojadas de sus tierras por 

terceros.  
 
Todos estos vienen con papeles de la ciudad. ¿Qué podemos hacer? Ya no hay justicia para 
nosotros. ¿Qué pasará mañana en Tilcara? Toda esta gente nos maltrata con palabras tales 
como: Coyas, Negros sucios, etc. Palabras irreproducibles.  
Gracias por Difundir esta grave preocupaciOn.  
Un Abrazo enorme y un sincero saludo desde Tilcara - Jujuy - Argentina.  

Imatge 1  
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El saber nos da la opción de elegir entre 
seguir inmerso en un sistema macabro o 
hacer algo para modificarlo. Tenemos la 
gracia de compartir el mismo territorio con 
estas personas afectadas, personas que 
tienen para dar y enseñarnos muchas 
cosas... cuidemoslas por el bien de 
todos...  
 
Vivimos durante miles de años bajo los 
arboles, haciendo el amor bajo las 
estrellas que estos cientos de años de 
alienación no van a apagar nuestra 
esencia.  
 Imatge 3 

 
DOCUMENT 2 

 
 
TILKARA: LA TRAGEDIA DE SER PATRIMONIO DE LA HUMANIDAD 
 

A 2.461 metros sobre el nivel de los distantes océanos. en la Cordillera de Los 
Andes, vive sus avatares la comunidad de Tilcara -o Tilkara-, que fue instituida no ha 
mucho patrimonio de la humanidad por la UNESCO. 
  

Como se sabe, los pobres no pertenecen a la humanidad. Como son pobres los 
habitantes de Tilkara -o Tilcara- han llegado hasta sus calles algunos -que allá son 
multitud- extraños a reclamar lo que, según documentos, "les" pertenece.  
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IMATGES SOBRE EL TRAPIJOC AMB LES TERRES 
 

DOCUMENT 3 
 

- Terreno de 9.300 m2 con magnificas vistas en el corazón del pueblo 

de Tilcara a cuatro cuadras de la plaza principal. 

  
- Acceso privado por la entrada principal al Pueblo (Calle Belgrano) y 

acceso secundario por la calle Viltipoco. 
 

- Servicios: Gas natural, Agua potable, Energía eléctrica. 
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IMATGES QUE PRESENTEN CONTRASTOS 
 
 

Imatge 6 
 

Imatge 7 

Imatge 8 Imatge 9

Imatge 10 
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DOCUMENT 4 

IV Excursió amb el tren i a peu per l’Estret de les 
Aigües 

El recorregut en tren es d'Alcoi a El Genoves i a peu de 12 km per la cova Negra i el 
pantà de Bellus  

El Centre Excursionista 
d’Ontinyent proposa, per quart any, una 
excursió combinada a peu i amb tren a 
l'Estret de les Aigües, l'únic pas natural 
entre la Costera i la Vall Albaida excavat 
pel riu al travessar la Serra Grossa, des de 
Benigànim i Bellús fins a Xàtiva i el 
Genovés, passant per Alboi. Aquesta 
activitat es realitza per fomentar la 
mobilització dels ciutadans en defensa de 
l’ús del tren i de la seua modernització.  

Podeu pujar al tren des d’Alcoi a 
les 8:55 h, Cocentaina 9:00 h, Agres 9:11 
h, Ontinyent 9:21 h,Agullent: 9:27 h, 
Albaida: 9:32 h, Bufali 9:35 h, 
Montaverner 9:39, la Pobla del Duc 9:45 
h, Benigànim 9:50 h. I la tornada amb el 
tren serà a la Pobla del Duc 14:01 h, 
Montaverner 14:07 h, Bufali 14:10 h, 
Albaida 14:14 h, Agullent 14:19h, 
Ontinyent a les 14:25 h, Agres 14:35 h, 
Cocentaina 14:45 h, Alcoi 14:54 h.  

Imatge 16 

 
Cal portar l’esmorzar, aigua, 

roba apropiada i bon calçat. Recorregut 
aproximat de 12 km. a realitzar en un 
temps de 3,5 hores. Hi haurà una parada 
de 20 minuts per esmorzar. La marxa no 
presenta cap dificultat ni desnivells, i la 
poden fer també xiquets a partir de 6/7 
anys. Tothom haurà d’adquirir el bitllet 
d’anada i tornada. El recorregut a peu començarà a l’estació d’Alboi-Genovés, passant 
entre altres llocs per la xopada d’Alboi, la Cova Negra, l’antiga casa de la Llum, l’assut 
i brolladors de Bellús, el pantà de Bellús, l’antic camí de Benigànim a l’Olleria i 
finalitzant a l’estació de Benigànim des d’on s'agafarà el tren de tornada sobre les 14 h. 
L'activitat s'ha organitzat per fomentar la mobilització dels ciutadans de la Vall 
d’Albaida, el Comtat i l’Alcoia en defensa de l’ús del tren així com per reivindicar més 
trens diaris i la seua modernització. 

Imatge 17 
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DOCUMENT 5 

LA COSTERA 

El sol invita a salir  
La Albufera de Anna, la Cova Negra de Xàtiva o las Ermitas de Vallada reúnen a 
centenares de pascueros  
 
14.04.09 -  
ANA PASCUAL 
| COMARCAS 

 
El sol y las buenas temperaturas de los 

últimos dos días han concentrado este fin de 
semana de Pascua a cientos de familias y 
grupos excursionistas en los más pictóricos 
lugares y parajes de las comarcas. 
 

Enclaves como la Cova Negra de Xàtiva 
o la Albufera de Anna han sido sin duda una de 
las mayores apuestas para visitar durante estos 
días de vacaciones. Con la crisis acechando a 
la economía de las familias, las excursiones y 
pic-nics en el campo se han consolidado como 
la alternativa más natural y más barata para 
disfrutar de la primavera, frente a aquellos que 
no disponen del tiempo o el dinero para hacer la 
clásica escapada a una casa rural o a un hotel. 

Imatge 18. Jóvenes a la orilla del río en la 
Cova Negra de Xàtiva.  
 

 
Así, puntos de conocido interés turístico 

tales como los Charcos de Quesa, las Ermitas 
de Vallada o los vastos montes de la Sierra de 
Enguer a han copado las previsiones en materia 
de visitas pascueras. Los paelleros, merenderos 
y zonas de recreo se han visto colapsados por 
centenares de excursionistas ataviados con 
sombrillas, neveras portátiles, mesas y sillas, 
cámaras de fotos e incluso acompañados por 
sus mascotas. 

Imatge 19. Merendero xopada R. Alboi 

 
Pero no sólo los parajes alejados de los 

núcleos se han visto desbordados. Zonas como 
el Riu Clar de L'Alcúdia de Crespins también ha 
reunido a centenares de jóvenes dispuestos a 
merendar la clásica mona junto a sus amigos. 

 
Porque, eso sí, en Pascua no pueden 

fallar la mona, la longaniza, el huevo y el 
chocolate. Una merienda obligatoria para los 
pascueros, y que, como manda la tradición, 
debe hacerse en la montaña o el campo. 

Imatge 20. Paelleros del Riu Nou de 
l'Alcúdia de Crespins 
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http://www.lasprovincias.es/valencia/20090414/costera/invita-salir-20090414.html


 
 
 
 
 
 
 
 Imatge 22. Immediacions llac d'Anna Imatge 21. Immediacions llac d'Anna 
 

 

DOCUMENT 6 

NAIXEMENT D´AIGUA 
 
Amagat entre canyars i baladres, 
aquest gros ullal nascut al peu de 
la serra Grossa afig aigua pura al 
riu Albaida, que baixa 
contaminat per les indústries i 
pobles de la Vall d´Albaida, 
especialment d´Ontinyent. 

Imatge 23 
 

DOCUMENT 7 

 

MOLÍ 
 
En un ample que el riu Albaida forma 
prop de la Cova Negra es conserven 
les restes d´un molí, mig cobert 
d´heura i envoltat de frondosa 
vegetació d´àlbers blancs i pinar 
adult, supervivent del foc. Al seu 
voltant tenim un àrea recreativa.  
 Imatge 24 
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http://serragrossa.blogspot.com/2008/04/naixement-daigua_24.html
http://serragrossa.blogspot.com/2008/04/mol.html


DOCUMENT 8 

VEGETACIÓ DE RIBERA 
 

El pas del riu Albaida entre la serra 
Grossa el converteix en un indret 
d´alt valor ambiental. Conserva 
alguns trams de bosc de ribera, amb 
àlbers blancs, xops, oms, figueres, 
canyars, baladres, salzes, i les 
vessants de la serra que no han 
patit incendis recents, alguns 

rodals de pinar amb carrasca, aritjol, 
esparreguera i coscolla. 

Imatge 25 

 

DOCUMENT 9 

DIMARTS, 11/07/2006 - 21:15h 

Incendi al paratge de la Cova Negra 

Durant la vesprada del dimarts 11 de 
juliol, s’ha iniciat un incendi a l'estret de les 
Aigües, entre l’assut de la Casa de la Llum i la 
Cova de la Petxina, al paratge natural de la Cova 
Negra. Sobre les 20.30 h l’incendi encara estava 
en actiu a pesar dels esforços de les brigades 
que han acudit a extingir-lo. L’incendi, tot i els 
esforços realitzats per dos helicòpters i tres 
avionetes, és difícil d’extingir pel terreny tan 
escarpat. A hores d’ara no se sap encara les 
causes de l’incendi però no es descarta la 
possibilitat de la negligència.  

 
 
 Imatge 26 
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http://serragrossa.blogspot.com/2008/04/vegetaci-de-ribera.html


DOCUMENT 10 
ESTUDI 
 
Les conclusions del primer estudi psicosociològic realitzat a Espanya per iniciativa de la 
Fiscalia gallega dibuixen un perfil de baró d'escassa formació 

 

Julio Á. Fariñas  2/5/2009  

 
Baró, espanyol, normal i incendiari 

 La Fiscalia de Medi Ambient i Urbanisme i les Forces i Cossos de Seguretat de 
l'Estat han elaborat el primer estudi que es realitza a Espanya per a conéixer el perfil 
psicosocial de l'incendiari forestal.  

 Els resultats mostren que es tracta d'un baró espanyol, sense antecedents 
policials per incendi forestal ni per altres delictes, ocupat laboralment en tasques de 
poca qualificació, principalment agrícoles. Ha tingut generalment una infància i una 
criança normals, encara que a nivell educatiu només ha superat estudis elementals (quan 
no és analfabet).  

 Habita principalment en entorns rurals i està adequadament socialitzat (té amics i 
disfruta passant amb ells el seu temps d'oci). El seu domicili, i inclús el seu lloc de 
treball, estan situats en la mateixa localitat de l'incendi, o en localitats pròximes; actua 
en solitari, sense que existisquen còmplices ni coautors, i no pertany a cap grup 
relacionat amb el crim organitzat. 

 

DOCUMENT 11 
  
 El nombre d’abocadors sense 
llicència va créixer un 24% l'any passat, 
segons la Fiscalia de Medi Ambient 

 La imatge d'una banyera 
abandonada, de cadires trencades o 
simplement de bosses de fem tirats a 
l'eixida de molts municipis espanyols 
continua sent quelcom comú. De fet, el 
nombre d’abocadors sense llicència 
ascendix ja a 2.987, segons consta en la 
memòria de la Fiscalia de Medi Ambient 

i Urbanisme, referida al 2008 i feta 
pública ahir. Esta xifra suposa un 
augment del 24% respecte a l'any anterior, segons la Fiscalia, que ha constatat que en 
2008 van aparéixer 176 abocadors il·legals nous. 

Imatge 27 

 A més de la contaminació associada a estos focus  de fem, hi ha un important risc 
d'incendi en els abocadors situats en zones forestals. Concretament, l'any passat es van 
comptabilitzar 379 abocadors sense autorització en zones forestals que la Fiscalia 
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especialitzada considera "fonamental" que s'eliminen. Este tipus d'abocadors en l'entorn 
de boscos es va incrementar en un 18% en 2008. No obstant això, la Fiscalia apunta que 
s'han reduït els focs forestals iniciats en abocadors il·legals en un 29% respecte al 2007, 
la qual cosa equival a 67 incendis menys.  

 Un altre focus de risc per a l'inici de focs són les àrees recreatives, com ja va 
ocórrer en el parc Natural de la Conca Alta del Tall (Guadalajara) en 2005. En 2008 hi 
havia 3.468 àrees d'oci en què es permet l'ús de foc en zona forestal, enfront de les 
2.464 de 2007. Davant del risc important d'incendi, es van eliminar 117 àrees 
recreatives l'any passat i en 374 s'ha prohibit l'ús del foc en èpoques de major risc.  

 D'altra banda, l'any passat es va detindre o va imputar a 445 persones per causar 
392 incendis, dels 11.612 focs registrats en tota Espanya. En quant a la causa, en el 
74,4% dels casos amb detinguts va ser una negligència o imprudència, mentre que en el 
14,7% es va deure a piròmans, el 12,6% a regeneració de pastures, l'11,5% a venjances 
familiars o veïnals i el 3,1% a l'acció de persones amb les seues facultats mentals 
pertorbades.  
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