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Geografia d’Àsia 

 
 
Objectius  
 

o Conèixer les característiques i dades geogràfiques del continent asiàtic. 
o Conèixer els seus grans conjunts morfoestructurals i hidrogràfics d’Àsia. 
o Conèixer la localització dels elements del relleu terrestre i marítim més 

representatius. 
o Aproximar l’alumnat a problemàtiques associades a l’aprofitament dels recursos 

naturals i la gestió del territori: la retroacció del Mar d’Aral. 
o Entendre la importància de l’Everest dins la serralada de l’Himàlaia i la presència 

d’expedicions catalanes. 
 

Descripció de l’activitat  
  
A partir de la lectura d’un text de Viquipèdia i de dur a terme una comprensió aprofundida, 
l’alumne ha completar un mapa conceptual sobre les unitats del relleu i la hidrografia d’Àsia. 
A partir d’aquesta primera aproximació, l’alumnat localitzarà en un mapa mut un seguit 
d’indrets físics, respondrà una sèrie de qüestions sobre la geografia d’Àsia i farà dues 
recerques a Internet relacionades amb el mar d’Aral (visionat d’un fragment de vídeo) i 
l’Everest.  
 
Recursos emprats  
 
Pàgina de la Viquipèdia, mapa conceptual, mapa mut, mapes flash interactius, visionat de 
vídeo i cercador d’internet.. 
 
Temporització 
 
Dues sessions de classe. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Adreçat a alumnat de 1r d’ESO. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
La proposta didàctica que es presenta pretén fomentar la lectura comprensiva i la compleció 
de mapes conceptuals on l'alumne ha d’ubicar el contingut relacionat amb les paraules clau.  
Donat que la informació que es presenta està relacionada amb la geografia d’Àsia, es 
formulen altra mena de preguntes per consolidar el coneixement sobre el relleu del continent 
i s’inclou completar un mapa mut. Per facilitar aquestes darreres tasques s’aconsella resoldre 
mapes flash interactius. 

També es plantegen dues recerques per apropar-se a realitats diverses de l’espai físic 
estudiat: la problemàtica mediambiental relacionada amb la desaparició del Mar d’Aral, de la 
qual visionaran un fragment de vídeo i la importància de l’Everest dins del món de les 
expedicions de muntanya, tema que es vincula a les expedicions catalanes. 

Es faciliten webs i enllaços per fer la consulta pertinent i obtenir la informació. 

Totes les activitats es presenten en una fitxa per a l’alumnat i es poden trobar presentades 
en l’espai web https://sites.google.com/site/viatgevirtualpelmon/etapa-3_moscou_new-
delhi_hong-kong , des del qual també es pot descarregar l’esmentada fitxa de treball. 
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Totes les activitats estan pensades per ser resoltes de forma individual, però les recerques es 
poden plantejar en parelles per promoure el debat i l’intercanvi d’opinions. 

El fragment de vídeo que es presenta està en llengua anglesa, sotstitolat en espanyol, fet que 
pot obligar a visionar-lo conjuntament, en grup classe per garantir que se segueix tota 
l’explicació. La durada del mateix és d’uns 26’, però s’aconsella visionar tan sols els 7’ 
inicials, ja que en ells ja s’aporta la informació necessària per entendre la problemàtica. 

L’avaluació serà el resultat de valorar la correcció en la realització de les activitats. La fitxa 
d’activitat pot ser lliurada al/ a la professor/a per ser avaluat o pot ser corregida amb l’ajuda 
de tot l’alumnat en interacció amb el grup. 

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

1. ASIA: Un gran continent. Característiques generals. 
2. Grans conjunts morfoestructurals i hidrogràfics del continent asiàtic. 
3. Singularitats del relleu asiàtic: la problemàtica ecològica al mar d’Aral i l’Everest, el 

cim més alt del món. 
 
Competències: 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
2. Competència en tractament de la informació i competència digital. 
3. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. 
4. Competència social i ciutadana. 

 
Processos: 

1. Observació indirecta. 
2. Anàlisi de fonts secundàries. 
3. Identificació d’espais geogràfics. 

 
Documents adjunts  
 
Material de treball per a l’alumnat  
 
La web de referència per desenvolupar les activitats es troba a:  

https://sites.google.com/site/viatgevirtualpelmon/etapa-3_moscou_new-delhi_hong-kong  
 
S’adjunta una fitxa de treball complementària on l’alumne ha d’aplicar el que ha après:  
 

- MAT_ALUM_Geografia d’Àsia.doc 
 
 
Itinerari 
 

 
Itinerari Títol element Ordre 
Viatge virtual pel món Relleu d’Àsia 5 
 

 
 


