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Rainforest: Amazonia 
 

 
 
 
Objectius 
 
Objectius de llengua: 
- Conèixer el vocabulari específic dels biomes 
- Conèixer el vocabulari específic del Rainforest relacionat amb: climate, 
layers, animals, food chain products, danger. 
- Repàs d'estructures treballades: 
. Closed questions (Is/are there.. ?) 
. Open questions (Which animal is it?/Which layer do they live? Can... 
eat...?). 
Objectius de medi: 
- Identificar els diferents biomes segons les característiques climàtiques. 
- Localitzar els Rainforest en un mapa mundial i l'Amazònia en el continent 
americà 
- Identificar els diferents animals del Rainforest i el layer on viuen. 
- Classificar els animals segons l'alimentació 
- Saber construir una cadena alimentària 
- Relacionar alguns productes amb el seu origen. 
- Conèixer: 
. la importància dels Rainforest, la seva precarietat, com preservar-les. 
 
Descripció de la proposta 
  
A partir dels aspectes més generals, la proposta anirà concretant les 
característiques pròpies de l'Amazònia: el clima, la fauna, la flora i els perills 
que l’assetgen. El projecte es divideix en dos parts diferenciades. 
 
Biomes 
Rainforest biome 
What is a Rainforest 
Climate of a Rainforest 
Where are Rainforest located? 
 

Amazon rainforest 
Rainforest layers 
Rainforest animals 
-Rainforest food chain 
-Rainforest: flora 
-Rainforest products 
-Rainforest in danger 
 

 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 
El projecte es desenvolupa al llarg d’un trimestre. Aproximadament de 13 a 
15 sessions. 
Es pot treballar amb mig grup a l’aula d’informàtica, cercant la informació 
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necessària per completar el full de treball i l’altre mig grup a l’aula ordinària. 
 
Recursos emprats 
 
Tots els recursos emprats, tant les explicacions, com el material de 
l’alumnat, es poden trobar a la web: 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/csantama/rainforest 
 
Competències i continguts que es treballen de forma  destacada 
  
Els continguts bàsics que es treballen són continguts de l’àrea de coneixement del 
medi natural, els boscos plujosos tropicals. Pel que fa als continguts de la llengua 
anglesa, es proposa un repàs de les estructures ja conegudes i treballades 
prèviament. 
Donat que els alumnes han de cercar, de manera controlada, informació a Internet, 
també es treballen aspectes de les competències de TIC i tractament de la informació, 
desenvolupant una actitud crítica i reflexiva en la valoració de la informació disponible, 
contrastant-la quan calgui. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Tot el projecte en un començament es va pensar pels alumnes de 3r de primària. Ara 
però, s’han ampliat una mica els continguts, s’han elaborat altres fulls de treball per 
poder treballar amb alumnes de 5è. 
 
Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions a mb l’entorn...  
 
El projecte es una forma d’ampliar el vocabulari i els continguts de la llengua 
anglesa dels alumnes. També es pretén crear un entorn d’aprenentatge el 
més real possible. Per això s’opta per treballar aspectes de la llengua anglesa 
a través de l’àrea de coneixement del medi natural. 
 
Documents adjunts 
 
https://sites.google.com/a/xtec.cat/csantama/rainforest 
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