
ARC-CERES 

 

La Taca d’oli 
 
Objectius  

 
 Interpretar i explicar el creixement de la població de la ciutat de Tarragona a través dels 

plans urbans. 
 Relacionar l’expansió dels barris d’una ciutat amb períodes concrets. 
 Proposar mesures cíviques per millorar la qualitat de vida a les nostres ciutats. 

 

 
Descripció de l’activitat  

  
A través del plànol urbà de la ciutat de Tarragona  l’alumnat coneixerà on està situada, així 
com la seva evolució i creixement . Haurà de senyalar tres àrees de la ciutat: el nucli antic, 
l’eixample i els nous barris per tot seguit fer un comentari pautat. Finalment haurà d’escriure 
i llegir 2 propostes per millorar la vida dels ciutadans i ciutadanes del poble o ciutat..    
 

Recursos emprats  

 
Web de l’institut cartogràfic de Catalunya. 

Temporització 

 

Una sessió d’una hora. Durant la primera mitja hora el professorat hauria de fer una 
introducció de l’evolució urbana a Catalunya. 
La segona mitja hora és per fer l’activitat.  

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Adreçat a l’alumnat de 2n d’ESO. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  
 

   El professorat prèviament  haurà d’entrar a la pàgina WEB de mapes d’escala gran de 
l’Institut cartogràfic de Catalunya, on hi trobarà el plànol de la ciutat de Tarragona:  

  
http://www.icc.cat/mscceg/?zoom=6&lat=4553350&lon=353250&layers=B0FFFFFFFFFFFFT  
Un cop s’hagi carregat, farà click a instantània (part superior del mapa), d’aquesta manera es 
podrà guardar comprimit en zip. Un cop guardat obrirem la imatge en jpg i en farem una 
còpia que és la que ens servirà per inserir. A partir d’aquí es podrà fer una explicació dels 
diferents plànols que trobem a la ciutat.  El professor/a podrà explicar, un cop els/les 
alumnes hagin guardat la imatge, la evolució urbana de Tarragona. 
Les passes a seguir són les següents: 
 

1. L’activitat es farà per parelles. 
2. Cada parella descarregarà el mapa i l’adjuntarà a la fitxa de treball, seguint les 
instruccions que trobarà al material. 
3. El següent pas consisteix en realitzar el comentari seguint els diferents punts de la taula 
que tenen a la fitxa. 
4. Finalment cada parella haurà de llegir les propostes que ha pensat per millorar la vida dels 
ciutadans. 
 

 
 
 

http://www.icc.cat/mscceg/?zoom=6&lat=4553350&lon=353250&layers=B0FFFFFFFFFFFFT


ARC-CERES 

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

1. Evolució urbana de la ciutat de Tarragona 
2. Creixement de la població urbana a Catalunya. 
3. Les ciutats sostenibles. 
Competències: 
1. Competència social i ciutadana. 
2. Competència digital. 
3. Competència comunicativa lingüística i audiovisual, ús del vocabulari específic. 
Processos: 
1. Observació indirecta. 
2. Identificació d’espais geogràfics. 

 

Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat  
 
Mat_alumnat_la_taca_d’oli  
 
Web Institut cartogràfic:  
http://www.icc.cat/mscceg/?zoom=6&lat=4553350&lon=353250&layers=B0FFFFFFFFFFFFT#ht

tp://www.icc.cat/mscceg/?zoom=6&lat=4553350&lon=353250&layers=B0FFFFFFFFFFFFT# 
Per treballar els p`lanols urbans: 
http://geohistoriaymas.wordpress.com/2011/04/22/un-plano-urbano/ 
 
 
Web dades població de Tarragona: 
http://www.idescat.cat/poblacioestrangera/?b=0&res=e910&lang=es 
 
 
 

Itinerari 
 

 
Itinerari Títol element Ordre 

El planeta dels 7000 milions La Taca d’Oli 5 
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