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Ens apropem al món i coneixem Europa 

 
Objectius  
 

1. Identificar les principals unitats de relleu del món. 
2. Saber els noms dels continents i oceans. 
3. Identificar les principals unitats de relleu d’Europa. 
4. Conèixer les característiques més importants del relleu europeu. 
5. Crear mapes virtuals amb Google maps. 

 
Descripció de l’activitat  
  
A través de la realització de dues activitats interactives (JClic) l’alumne respondrà a una sèrie 
de qüestions sobre el relleu terrestre i marítim del món i del continent europeu. El navegador 
interactiu JClic permet el recompte de les respostes encertades, les quals seran anotades per 
l’alumnat en un full de registre. La proposta inclou la resolució d’una sèrie d’activitats 
proposades i la creació d’un mapa virtual amb l’ajuda de Google maps. 
 
Recursos emprats  
 
Dues propostes de JClic, una fitxa d’activitats i Google maps. 
 
Temporització 
 
Dues sessions de classe.  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de 1r d’ESO.  
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 

La proposta té com a eix principal la resolució de les activitats que es proposen en dos 
navegadors interactius JClic. Les activitats que es proposen en la fitxa per a l’alumnat tan 
sols pretenen constatar que l’alumnat a aprés els continguts que en ells es treballen. Totes 
les indicacions i material es poden trobar a la pàgina: 
https://sites.google.com/site/viatgevirtualpelmon/etapa-2-Barcelona---Zuric---Moscou  

En la fitxa d’activitats s’indica quines són les activitats que dels JClic cal fer obligatòriament. 

Les dues aplicacions poden ser instal·lades en els ordinadors de l’alumnat, ja que facilita la 
correcció de les activitats (emet un informe de resultats). Però si no fos possible, es pot 
resoldre també en la seva versió online (el menú de la pàgina s’inclou “Veure’l), la qual 
també permet, en acabar l’activitat, l’estadística dels resultats. Aquests són els que l’alumne 
ha d’incloure en el seu full de registre, descarregable des de la pàgina web de referència. 

Com a treball pràctic i com a complement a la proposta es demana a l’alumnat que creï un 
mapa virtual amb l’ajuda de Google maps. L’activitat consisteix en la localització de tres 
ciutats sobre el mapa, utilitzant un marcador, a partir del qual s’obre una finestra on cal 
incloure tota la informació textual i visual demanada. L’objectiu principal és que l’alumnat 
observi sobre un mapa satèl·lit l’aspecte de la superfície de la terra, diferenciï les serralades 
de les planes, els rius o qualsevol altra unitat de relleu que sigui observable. A més es pretén 
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que localitzi informació de caire geogràfic sobre cada indret localitzat: país, coordenades 
geogràfiques, espai físic on es troba ubicada... a més de les imatges de paisatges que cal 
incloure. 

Es recomana que les activitats relacionades amb els JClic es resolguin individualment i la 
creació del mapa virtual en parelles o en grup de tres. 

L’avaluació de l’activitat tindrà en compte el registre de resultats dels JClic, la resolució de 
la fitxa d’activitats i l’adequació als criteris demanats en la creació del mapa.  
 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts: 

1. Els continents i els oceans. 
2. Les unitats de relleu més importants del món. 
3. Les unitats de relleu d’Europa. 
4. La creació de mapes virtuals amb Google maps. 

 
Competències: 

1. Competència en el tractament de la informació i competència digital. 
2. Competència d’aprendre a aprendre. 
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:  
 

• La proposta es troba presentada en la pàgina web: 
https://sites.google.com/site/viatgevirtualpelmon/etapa-2-Barcelona---Zuric---
Moscou 

 
• La fitxa d’activitats es pot descarregar des del mateix espai web: MAT_ALUM_Ens 

apropem al món i coneixem Europa.doc. 
 
Altres documents:  
Webs de referència i propostes virtuals per completar la seqüència didàctica i que són d’ús 
obligatori: 

- JClic: El nostre món 
- JClic: Geografía del continente europeo y de la Unión Europea 

 
 
Itinerari 
 
Itinerari Títol element Ordre 
Viatge virtual pel món Ens apropem al món i 

coneixem Europa. 
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