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Itinerari: La configuració del paisatge: relleu i clima
Orientacions per a l’alumnat

Orientacions per a l’alumnat

En aquest full trobareu la relació de propostes de l’itinerari que us portarà a conèixer els diferents 
paisatges del món, repassant a fons les característiques del seu relleu i clima. També trobareu 
explicada l’activitat de síntesi, que haureu de lliurar un cop enllestides totes les activitats.

El/la vostre/a professor/a us anirà guiant en la realització de cadascuna, on també podreu trobar 
activitats i adreces complementàries per aprendre més sobre el que esteu treballant.

Us aconsellem que, per poder anar guardant les activitats i els resultats corresponents, creeu una 
carpeta d’arxius en el vostre ordinador. D’aquesta manera podreu lliurar al /a la professor/a totes les 
activitats realitzades quan us les demani.

En acabar les activitats, se us proposa una activitat de síntesi que trobareu en el document: 
MAT_ALUM_El meu paisatge favorit.doc

Quadre-resum de les activitats

Bloc de Paisatge / Hores de treball: entre 15 i 21.
Títol de 

l’element
Enllaç/Nom del document Material per a l’alumnat

Explora  el 
paisatge

http://educalia.educared.net/paisajes/inde
x.jsp?idioma=c

Les  activitats  són  virtuals  i 
interactives.

Viure  del 
camp

www.catpaisatge.net/educacio (elPriorat) El programa facilita un informe 
imprimible amb el registre de totes les 
respostes de l’alumnat.

Arquitectura 
popular

http://www.coag.es/proxectoterra/presenta
cion.htm

Les activitats es poden resoldre en un 
full de processador de textos.

Paisatge 
costaner

http://mediambient.gencat.cat/cat/ciutada
ns/educacio_ambiental/prats_submarins.jsp

El  material  es  pot  descarregar  i 
imprimir  des  de  l’espai  web.  Les 
activitats es poden resoldre en un full 
de processador de textos.

Fem  una 
sortida  al 
camp

http://www.fmr.cat/atles/materials/activit
at03.pdf 

Dossier d’activitats descarregable i 
imprimible. Es poden resoldre les 
activitats en un full de processador de 
textos.

Riscos 
naturals

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=18389&p_ex=conviure%20amb%20el
%20risc
CERES_conviure amb el risc

Visionat de vídeo amb fitxa de treball: 
CERES_Conviure amb el risc.doc

El cicle urbà 
de l’aigua

http://concurso.cnice.mec.es/cnice2005/63
_el_agua/index.html

Les  activitats  són  virtuals  i 
interactives.  L’aplicació  inclou  test 
d’avaluació i facilita una nota. 

La  ciutat 
sostenible

www.catpaisatge.net/educacio (el Vallés) El  programa  facilita  un  informe 
imprimible amb el registre de totes les 
respostes de l’alumnat.

Bloc de relleu / Hores de treball: entre 11 i 14.
Títol de l’element Enllaç/Nom del document Material per a l’alumnat
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Geomorfologia. La 
formació del relleu.

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?
id=3306 

L’aplicació  genera  estadístiques 
d’activitat.

Orientar-se a la Terra: 
cartografia

http://www.xtec.cat/recursos/socia
ls/taller/unitat3/index.htm

Material descarregable des de 
l’espai web.
Fixa de treball: CERES_El mundo 
del mapa
Fitxa de treball: CERES_Sense 
perdre el nord.

Les línies imaginàries de 
la Terra. Latitud i 
longitud

http://www.k12science.org/ciberapr
endiz/latylong/ 

Les activitats són interactives.

La Terra: masses 
continentals i marítimes

http://www.xtec.cat/recursos/socia
ls/taller/unitat2/index.htm

Els material és descarregable des 
de l’espai web.

Unitats i formes de relleu http://www.xtec.cat/recursos/socia
ls/taller/unitat4/index.html

Els  material  és  descarregable  des 
de l’espai web.

Unitats de relleu i 
hidrografia al món

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?
id=1400

L’aplicació genera estadístiques 
d’activitat.

Unitats de relleu a 
Espanya

http://contenidos.proyectoagrega.es
/visualizar/ca/es_2009091623_640
6479/false

Mapa mut físic d’Espanya: 
http://blocs.xtec.cat/ibretone/file
s/2008/01/espanya-fisic-mut.pdf

Unitats de relleu i 
hidrografia a Catalunya

http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?
id=1407
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?
id=1421

Mapes  de  Catalunya  imprimibles: 
http://www.xtec.es/~msolana/tot
/catalunya/mapes.htm 
Fitxa  de  treball:  CERES_  Les 
muntanyes

Bloc de Clima / Hores de treball: entre 12 i 16.
Títol de 

l’element
Enllaç/Nom del document Material per a l’alumnat

Introducció a la 
meteorologia

www.xtec.cat/aulanet/ud/ciencies/met
eorol

Fitxes accessibles des del mateix espai 
virtual en l’enllaç:
http://www.xtec.cat/aulanet/ud/cien
cies/meteoro/unitat1/fitxers/f1.htm 

Climogrames http://www.xtec.es/~jcarras2/web_que
st/web_quest_climo/index.htm

Full  mil·limetrat  per  construir  el 
climograma. És descarregable des de 
l’espai web.

Climes temperats Projecto Sexante: 
http://ares.cnice.mec.es/geografia/inici
o.php 

Qüestionaris i mapa interactiu 
accessible des de l’espai web.

Climes càlids http://www.xtec.cat/recursos/socials/t
aller/unitat5/index.htm

Activitats i qüestionaris descarregables 
des de la pàgina web.

Clima polar http://obrasocial.caixacatalunya.es/oso
cial/idiomes/2/fitxers/cultura/shackle
ton/index.html      

S’inclou  fitxa  d’activitat: 
MAT_ALUMNAT_Clima polar
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Clima desèrtic http://www.vilaweb.cat/www/diariesco
la/noticia?id=1701376

Els  qüestionaris  i  altres  activitats 
addicionals es troben en l’espai web.

Clima Alta 
muntanya

http://ca.wikipedia.org/wiki/Clima_de_
muntanya 

Web per descarregar el qüestionari de 
preguntes:
http://www.xtec.cat/recursos/socials/

taller/unitat5/taller/activitats/u5_a
ct11.pdf

Climes de 
Catalunya

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?
p_id=30185&p_ex=mediterrani

Visionat  de  vídeo  i  fitxa  de  treball: 
MAT_ALUM_Climes de Catalunya 
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