
Els climes càlids 
 
Objectius  

 
1. Conèixer els trets bàsics dels climes càlids. 
2. Conèixer , identificar i diferenciar el clima equatorial, tropical humit i tropical sec. 
3. Localitzar el diferents tipus de climes càlids en un mapamundi. 
4. Utilitzar del vocabulari específic del tema. 

 
Descripció de l’activitat  

  
Aquest proposta forma part del Taller de ciències socials, en concret es tracta de la unitat 5, 
Paisatges i climes del món, que recull els trets bàsics de les principals àrees climàtiques del 
planeta tot relacionant-les amb el paisatge. En aquest cas ens interessa treballar l’apartat 
corresponent als climes càlids. Ofereix activitats d’avaluació inicial, activitats d’interpretació 
de dades i solucionari per a totes les tasques. Tanmateix inclou un apartat anomenat 
“Connectat a la xarxa” que proporciona enllaços a d’altres webs d’interès i un Mapa 
Conceptual de la unitat didàctica. 
En entrar a la proposta de la unitat didàctica, l’alumnat accedeix a una fitxa d’avaluació 
inicial, que pot ser autoavaluada amb el solucionari presentat. 
A continuació cal accedir a l’apartat dels Conceptes bàsics i activitats. En aquest apartat 
caldrà adreçar-se a l’apartat dels climes càlids. El web planteja tot un seguit d’activitats amb 
mapes, esquemes, imatges i croquis. L’alumnat a partir de la lectura i interpretació de la 
informació que ofereix la pàgina cal que ompli la fitxa  d’activitats que correspon a l’apartat.  
Per  acabar la proposta l’alumne accedeix a la fitxa d’avaluació final, més complexa que les 
activitats realitzades prèviament, però que recull tots els continguts treballats. 
 
 

Recursos emprats  

 
La proposta inclou mapes, imatges, mapa conceptual i fitxes d’activitat (format pdf).  
Les fitxes d’activitat en format pdf, no es poden omplir en xarxa, per tant fora bó tenir les 
còpies impreses per tal de treballar-les a l’aula. 
 

Temporització 
 
Treballant totes les activitats de la proposta són suficients dues hores de classe. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Adreçada fonamentalment als alumnes que cursen 1r d’ESO, especialment per l’alumnat  
d’aules d’acollida o amb dificultats d’aprenentatge. 
No obstant el material pot ser utilitzat per tots el grup per tal de fixar els conceptes bàsics 
del tema. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
Aquest material pot permetre qualsevol tipus d’agrupament a la classe, però donades les 
característiques del mateix i el fet de que pot permetre ampliar-se a través de l’ús dels 
enllaços, fora bo la tasca individual, per tal de permetre l’ampliació per part dels alumnes 
amb major capacitat. 
 
 
 
 

 



Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts: 

1. Conèixer les característiques del climes càlids i els paisatges que originen. 
2. Localitzar a la terra els climes càlids. 
3. Diferenciar els diferents tipus de climes càlids. 

 
Competències: 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
2. Tractament de la informació i competència digital. 
3. Competència d’aprendre a aprendre. 

Processos: 
1. Observació i identificació 
2. Anàlisi de fonts secundàries. 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat 
Taller de ciències socials. Unitat 5: 
 
http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/unitat5/index.htm 

 


