
Unitats de relleu i hidrografia al món.

Objectius
1. Conèixer la distribució en l'espai de continents, oceans i mars del món.
2. Localitzar i identificar les principals unitats de relleu i unitats hidrogràfiques al món.
3. Localitzar  les  principals  unitats  de  relleu  terrestre  i  marítim  i  les  unitats 

hidrogràfiques dels diferents continents.
4. Utilitzar amb precisió el vocabulari específic del tema.

Descripció de l’activitat 
 
Projecte JClic d'activitats interactives per treballar continguts relacionats amb la Geografia 
descriptiva del  món. Integra continguts de Geografia física i de Geografia política. Inclou 
activitats centrades en les unitats de relleu terrestre i oceànic, països i capitals, senyeres i en 
alguns casos, règims polítics, monedes i presidents de govern.  
La proposta permet treballar per separat la geografia al món i la geografia dels diferents 
continents i dins de cada paquet també es poden seleccionar les activitats amb continguts de 
geografia física o de geografia política.
Les activitats són interactives i el tipus d’exercicis se centren en identificar en un mapa, 
relacionar conceptes, resoldre trencaclosques i sopes de lletres.

Recursos emprats 

La proposta mostra activitats interactives de modalitat JClic: enllaçar conceptes, localitzar 
en un mapa, sopa de lletres, trencaclosques, etc. 
Per ser executat en qualsevol ordinador, s’haurà instal·lat prèviament el programa JClic, que 
permet  visualitzar  i  executar  les  activitats.  Per  a  més  informació  consultar: 
http://clic.xtec.cat/ca/jclic/download.htm  
L’aplicació es mostra en català  i  en dues versions de software. Permet dues possibilitats 
d’execució: en línia o instal·lant el paquet d’activitats a l’ordinador. Aquesta darrera opció 
permet, a través del seu menú, imprimir l’informe de resultats si ha estat configurat per ser 
emmagatzemat  en  una  base  de  dades  externa  (cal  instal·lar  i  llegir  les  instruccions 
d’instal·lació de JClic reports en l’enllaç indicat). 
Si es descarta aquesta opció, el docent pot disposar d’un full de càlcul o un full de registre 
d’aula on els alumnes anoten els resultats finals obtinguts.
En  ambdós  casos,  l’aplicació  registra  les  estadístiques  d’encerts  i  errors  i  de  temps  de 
resposta en l’informe,  fet  que facilita  al  docent  el  seguiment i  l’avaluació  individual  de 
l’alumnat.
Calen ordinadors connectats a Internet, tan si es vol fer l’activitat en línia com si es vol 
descarregar el programa per ser instal·lat. 
Es pot emprar un canó per realitzar les activitats de forma col·lectiva, si es considera adient.

Temporització

Els temps de dedicació dependrà del paquet d’activitats que se seleccioni: Entre 45’ i 1 hora 
per cada paquet, aproximadament. Per tant, oscil·larà entre 1 i 4 hores la realització de totes 
les activitats.
Es poden seleccionar exclusivament les activitats relacionades amb les unitats de relleu i 
altres  accidents  geogràfics,  deixant  sense  realitzar  les  que  corresponen  a  la  Geografia 
política. D’aquesta manera es pot reduir el temps de dedicació, que pot quedar en unes 2 
hores aproximadament si es treballen tots els continents.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de 1r d’ESO. Adaptable als diferents nivells en que es treballen els continguts de 
Geografia.
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Aspectes didàctics i metodològics 

S’aconsella que la proposta sigui portada a l’aula com a activitat per consolidar els continguts 
treballats  i  garantir  el  major  percentatge  d’encerts  possibles.  Els  continguts  s’han  pogut 
treballar prèviament amb l’ús d’un atles virtual i el treball de mapes muts. 
L’aplicació permet seleccionar les activitats més adients, en funció del nivell de complexitat 
o dels continguts que presenta, ja que es poden deixar activitats sense resoldre.
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.
De forma paral·lela l’alumnat pot consultar un atles virtual per solventar els dubtes que es 
presentin, fomentant així l’aprenentatge autònom.
L’avaluació  de  les  activitats  la  facilita  la  mateixa  aplicació,  a  través  de  l’Informe,  que 
mostra: nombre d’encerts, intents, puntuació i temps (veure l’apartat “Recursos emprats”).

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Continguts:
1. Geografia descriptiva del món: països (localització, extensió, poblament), mars, 

badies, illes, unitats de relleu, rius, climes, deserts, cims, oceans, fosses marines i 
llacs.

2. Geografia descriptiva de cada continent: Àfrica, Àsia, Europa (UE), Oceania, Amèrica 
del Nord i Amèrica del Sud.  Els nuclis de continguts que presenta són: països, 
senyeres, silueta geogràfica, unitats de relleu, mars, rius, illes, climes, badies, 
penínsules, cims, mapes d’alguns països, capitals, ciutats més importants, règims 
constitucionals, monedes i presidents.

Competències:
1. 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 i identificació.
2. Anàlisi de fonts secundàries.
3. Localització.

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat:
L’aplicació JClic “Geografia descriptiva del món 1996” es pot trobar en l’enllaç: 
http://clic.xtec.cat/db/act_es.jsp?id=1400 

Altres documents: 
• Per millorar l’assoliment dels objectius es recomana la pràctica de les activitats interactives sobre 

Geografia  del  món  que  es  poden  trobar  en  la  pàgina  d’Enrique  Alonso: 
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/mapesflash.htm Aquestes  activitats  fan,  de  forma 
automàtica,  el  recompte  dels  encerts  i  errors,  aspecte  que  facilita  l’autoavaluació  dels 
aprenentatges.

• Es pot utilitzar com a activitat complementària l’aplicació JClic “Nuestro mundo”, que es presenta 
en versió catalana i castellana. Aquest paquet d’activitats se centra en la Geografia física del món. 
Es pot trobar en el següent enllaç: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2074 

• Es pot consultar el següent atles virtual:  
    http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/Indicerelieverios.htm  

Des d’aquesta mateixa pàgina es poden aconseguir els mapes muts de relleu i hidrografia de tots 
els continents i d’Espanya.

• Es facilita aquest enllaç per accedir directament a mapes muts en color i blanc i negre de tots els 
continents: http://www.aularagon.org/files/espa/atlas/mapasmudosindex.htm 
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