
NUCLI
Unitats i formes de relleu

Objectius
1. Conèixer i identificar les diferents formes de relleu litoral i d’interior.
2. Conèixer l’extensió, les formes generals del relleu i els accidents geogràfics més 

importants de cada continent, i saber-los localitzar en l’espai.
3. Identificar  i  localitzar  en el  mapa les grans  serralades,  les planes,  les illes,  les 

penínsules i els golfs més importants del món.
4. Descriure els grans conjunts de relleu d’Europa i d’Espanya i localitzar al mapa els 

mars, els oceans i els accidents geogràfics més destacats.
5. Observar, llegir i analitzar mapes, diagrames i croquis d’unitats de relleu.
6. Utilització del vocabulari específic del tema.

Descripció de l’activitat 
 
En entrar a l’espai de la unitat didàctica, l’alumne/a accedeix a una fitxa d’avaluació inicial, 
que pot ser autoavaluada gràcies al solucionari que es presenta.
A  continuació  s’accedeix  a  l’apartat  dels  Conceptes  bàsics  i  activitats.  La  pàgina  web 
presenta continguts explicats en format text amb mapes i  croquis. A partir  de la lectura 
d’aquesta informació, l’alumne ha d’omplir la fitxa d’activitats que està associada. Totes les 
activitats van acompanyades d’un solucionari.
Per  finalitzar  la  seqüència  didàctica l’alumne accedeix a la  fitxa d’avaluació final,  més 
complexa que les activitats realitzades  prèviament,  però que aglutina tots els  continguts 
treballats i promou l’assoliment de les competències bàsiques.
Com a material  complementari  es  mostra  l’apartat  Connecta’t  a  la  xarxa,  que  incorpora 
enllaços a altres activitats web i pàgines d’interès i un Mapa conceptual de la unitat. 

Recursos emprats 

La proposta inclou mapes físics, mapes muts, mapa conceptual de la unitat i fitxes d’activitat 
(format pdf). 
Per desenvolupar l’activitat calen ordinadors connectats a Internet i una impressora. Es pot 
emprar  un  canó  per  projectar  la  informació  i  fer  les  explicacions  pertinents.  Es  pot 
acompanyar la realització d’algunes activitats amb un atles, que pot ser virtual per reforçar 
les  competències  digitals,  i  caldrà  emprar  un  cercador d’Internet  per  trobar  imatges  (se 
suggereix la pàgina http://www.images.google.com/ ) i un processador de textos.

Temporització

Si  es desenvolupen exclusivament les activitats que presenta la  proposta i  es fomenta el 
treball autònom o de síntesi dels alumnes, es poden emprar 2 hores de classe.
Si el professor considera adient ampliar els conceptes bàsics presentats en la proposta, amb 
l’ús de més mapes muts amb un nombre major d’unitats a aprendre, poden dedicar-se entre 2 
i 4 hores de classe, incloent els documents d’avaluació. 
Si es treballen les activitats complementàries que apareixen en l’apartat “Connecta’t a la 
xarxa”, o es decideix fer els murals proposats, es pot ampliar a 5 hores de dedicació.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnes que cursen 1r d’ESO, especialment alumnat d’aules d’acollida o amb dificultats de 
comprensió.
Malgrat tot, aquest  material  també pot ser utilitzat amb grups ordinaris per treballar els 
conceptes  bàsics  i  desenvolupar  les  activitats  complementàries  proposades  en  l’apartat 
“Connecta’t a la xarxa”.
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Aspectes didàctics i metodològics 

Aquest material admet qualsevol tipus d’agrupament a l’aula: pot ser dut a terme en gran 
grup o en petit grup amb les pautes que el professor consideri o com a treball, individual i 
autònom, gràcies als solucionaris que facilita.
Respecte a la presentació de les fitxes d’activitat, cal tenir en compte que es mostren en 
format “pdf”, fet que impedeix que puguin ser complimentades virtualment o amb l’ús d’un 
processador de textos. Cal imprimir-les o transformar-les en un document “Word” o “Open 
Office”.
En les activitats d’aprenentatge se suggereixen dues tasques que cal realitzar al marge de les 
fitxes: una cerca a Internet de fotografies, a les quals caldrà afegir el nom de la unitat de 
relleu, i un mural, amb imatges de les unitats de relleu del món. 
Per  la  realització  d’aquest  mural  poden  establir-se  els  criteris  que  més  s’adaptin  a  les 
necessitats  del  grup:  els  alumnes  es  poden organitzar  per  grups  i  localitzar  imatges  per 
continents, o per unitats de relleu segons si són d’interior o de litoral, o segons el relleu 
peninsular i català, etc.
Respecte a l’avaluació, les fitxes que presenta poden ser integrades al procés d’avaluació que 
el professor habitualment porta a terme.
Un aspecte interessant a esmentar és el format i tipus d’activitats que presenta: bàsicament 
se centren en la identificació i la localització d’elements del relleu en mapes muts i la cerca 
a  Internet  de  fotografies  i  imatges  sobre  el  relleu.  L’avaluació  final  és  la  que  mostra 
preguntes  més  complexes  quan  al  tipus  d’elaboració  de  la  informació  que  es  demana  a 
l’alumnat.

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

1. Formes de relleu del litoral
2. Formes de relleu de l'interior
3. Relleus del litoral del món
4. Relleus interiors i rius del món
5. Unitats de relleu de l'interior d'Espanya
6. Rius, caps i golfs de la península Ibèrica
7. Principals unitats de relleu de Catalunya
8. Relleus del litoral i rius de Catalunya

Competències:
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
2. Tractament de la informació i competència digital.
3. Competència d’aprendre a aprendre.
4. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic.

Processos:
1. Observació i identificació.
2. Localització.

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat: 
Taller de ciències socials. Unitat 4:
http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/unitat4/index.htm S’inclouen  les  activitats 

d’aprenentatge.
Altres documents: 
El recurs inclou material complementari per desenvolupar les activitats que es mostra en el 
següent enllaç:  http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/unitat4/enllacos.htm 
Es  recomana  l’ús  de  les  següents  activitats  interactives  que  mostra  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.
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