
Les línies imaginàries de la Terra.
Latitud i Longitud

Objectius
1. Conèixer la funció de les coordenades geogràfiques de la Terra.
2. Comprendre l’evolució històrica dels procediments de localització geogràfica.
3. Observar, llegir i analitzar les línies imaginàries de la Terra en el globus terraqui i 

les seves projeccions.
4. Entendre el concepte de latitud i longitud.
5. Localitzar  punts  en  un  mapa  utilitzant  els  punts  cardinals  i  les  coordenades 

geogràfiques.
6. Comprendre i aplicar la unitat de mesura de la latitud i la longitud (graus, minuts i 

segons)
7. Interpretar un mapa de fusos horaris.
8. Aprendre a calcular la diferència horària entre diversos punts de la Terra.
9. Utilitzar amb precisió el vocabulari específic del tema.

Descripció de l’activitat 
 
La proposta didàctica que es presenta té format web. Presenta un menú en la part superior 
(antecedents,  història,  meridians  i  paral·lels,  latitud  i  longitud,  fusos  horaris,  tròpics)  a 
través del qual podem accedir a les explicacions dels continguts en format text, mapes i 
croquis. Les imatges poden redimensionar-se i algunes d’elles mostren gràfics dinàmics.
A  partir  de  la  lectura  d’aquesta  informació,  l’alumne  pot  realitzar  les  activitats  que  es 
presenten en el menú de la  dreta. Són activitats molt  esquemàtiques i  intuïtives,  on cal 
arrossegar termes a la ubicació especificada, o escriure les dades que es demanen.

Recursos emprats 

La proposta inclou imatges del globus terraqui, mapamundis i activitats online. 
Per desenvolupar les activitats calen ordinadors connectats a Internet. Es pot emprar un canó 
per realitzar les activitats de forma col·lectiva.

Temporització

La lectura dels continguts i la realització de les activitats poden dur-se a terme en 1 sessió de 
classe, depenent del ritme d’aprenentatge dels alumnes. Pot ampliar-se una sessió més de 
classe amb la realització de l’activitat complementària presentada en l’apartat de documents 
adjunts.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnes que cursen 1r d’ESO.

Aspectes didàctics i metodològics 

Aquest material admet qualsevol tipus d’agrupament a l’aula: pot ser dut a terme en gran 
grup, en petit grup o de forma individual.
S’aconsella treballar els continguts de cada apartat de forma col·lectiva, amb l’ús de les 
imatges per reforçar les explicacions, i realitzar posteriorment les activitats.
El format d’activitat és molt senzill:  consisteix en arrossegar i  enganxar les respostes als 
requadres que es presenten, o bé, en alguna d’elles,  escriure la resposta en el requadre 
corresponent.
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Les activitats són online i no mostren recompte d’encerts i  errors. Això precisarà d’algun 
sistema de control i avaluació per part del/de la professor/a.
Per  complementar  les  explicacions  s’aconsella  l’ús  de  l’aplicació  de  Google  Maps  per 
localitzar punts en la superfície terrestre.

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

1. Antecedents històrics de la localització geogràfica
2. Meridians i paral·lels
3. Latitud i longitud
4. Fusos horaris
5. Els tròpics

Competències:
1. Tractament de la informació i competència digital.
2. Competència matemàtica.
3. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic.

Processos:
1. Observació indirecta.
2. Identificació d’espais geogràfics.

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat:
Es pot trobar en format d’activitats interactives a la pàgina web ¿En qué parte del mundo 
estoy? a l’adreça:  http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/

Altres documents: 

S’enllaça un mapa mut amb les coordenades geogràfiques per poder manipular i emprar a 
classe: http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/Latitud_longitud_mundo.gif 
Es facilita en format word per poder ser modificat amb l’editor de dibuix: es poden incloure 
marques de localització i quadres de text.

2

http://www.aularagon.org/files/espa/Atlas/Latitud_longitud_mundo.gif
http://www.k12science.org/ciberaprendiz/latylong/

