
Títol: ELS RISCOS GEOLÒGICS A TRAVÉS DEL MAPA TOPOGRÀFIC

Objectius

- Aprendre les característiques dels mapes topogràfics
- Diferenciar entre els diferents tipus de riscos geològics
- Ser capaços de prendre decisions referents a la gestió del territori

Descripció de la proposta

L’activitat que es proposa se centra en l’aprenentatge dels riscos geològics. L’objectiu final és
trobar un emplaçament amb un risc molt baix per a la construcció d’un càmping. Segons els
coneixements i l’edat de l’alumnat, les tasques i el nivell d’aquestes poden variar.

És una proposta que pot ser un complement si prèviament s’han introduït els conceptes
relacionats amb els riscos geològics o una activitat per a introduir-los.
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Aspectes didàctics i metodològics

Les tasques màximes que es demanen són:

- Tasca 1: Muntar el mapa topogràfic a partir dels trossos
- Tasca 2: Relacionar la teoria dels diferents riscos amb el nom (nivell 2). En el nivell 1, aquesta informació es dona

relacionada.
- Tasca 3: Identificar a quin perill es troba exposada cada àrea del mapa topogràfic
- Tasca 4: Identificar el risc en cadascuna de les notícies (full de notícies internacionals i full de notícies catalanes)
- Tasca 5: Decidir quin és l’emplaçament amb un risc més baix del mapa: a) qualitativament (nivell 1) o b) usant el full amb

informació sobre recurrència (nivell 2)

Material:
- Mapa topogràfic desordenat  (01. Mapa_topogràfic)
- Full teoria sobre riscos nivell 1: l’explicació està associada al nom del risc (02. Teoria riscos_nivell1)
- Full teoria sobre riscos nivell 2: les explicacions no tenen nom, omplir els buits és una de les tasques que ha de fer

l’alumnat(03. Teoria riscos_nivell2)
- 2 Reculls de notícies (catalanes i internacionals) nivell 1: la informació de la notícia és completa (04. Notícies

riscos_Catalunya_nivell1 i 05. Notícies_riscos_mundials_nivell1.pdf)
- 2 Reculls de notícies  (catalanes i internacionals) nivell 2: falten paraules (06. Notícies_riscos_Catalunya_nivell2 i 07.

Notícies_riscos mundials_nivell2.pdf)
- Full amb informació extra sobre la recurrència dels fenòmens (nivell 2) (08. Recurrencia_fenomen_extensio.pdf)
- Full de respostes (09. Full_respostes)
- Solucionari com a material pel docent (10. SOLUCIONARI)

En la taula següent es detallen algunes combinacions de tasques segons el nivell, tot i que hi podria haver moltes més
combinacions:
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Nivell de
dificultat

Explicació prèvia a classe sobre: Tasca 1:
muntar
mapa

Tasca 2:
relacionar
els riscos
amb el nom

Tasca 3:
relacionar el
perill amb la
lletra del
mapa

Tasca 4:
identificar el
perill
explicat en
cada notícia

Tasca 5:
decidir
l'emplaça-
ment menys
perillós

Risc
(R=P*E*V)

Mapes
topogràfics

Riscos
individuals

Molt baix Fet Fet Fet Sí Nivell 1 Sí Nivell 1 Nivell 1

Baix Fet Fet Fet Sí Nivell 2 Sí Nivell 1 Nivell 1

Baix Fet Fet Fet Sí Nivell 2 Sí Nivell 2 Nivell 1

Mitjà Fet Fet No fet Sí Nivell 2 Sí Nivell 2 Nivell 1

Alt Fet Fet Fet Sí Nivell 2 Sí Nivell 2 Nivell 2

Molt alt Fet Fet No fet Sí Nivell 2 Sí Nivell 2 Nivell 2

Altres opcions són possibles
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Segons el decret 187/2015:

Contingut curricular: Ecosistemes i activitat humana
- Riscos derivats dels processos geològics externs. Erosió, moviments de vessant.

Inundacions. L’activitat humana com a afavoridor d’alguns d’aquests processos.
Impacte, predicció i mesures de prevenció.

- Riscos derivats dels processos geològics interns: sismicitat i vulcanisme. Zones de risc
en el marc de la tectònica de plaques. Impacte, predicció i mesures de prevenció.
Lectura de mapes geològics.

Continguts curriculars:
- 13. Model canvi i material geològic. Model tectònica de plaques.
- 26. Riscos naturals. Atmosfera, hidrosfera i geosfera.

Competències:
- Competència 2. Identificar i caracteritzar els sistemes biològics i geològics des de la

perspectiva dels models, per comunicar i predir el comportament dels fenòmens naturals
- Competència 3. Interpretar la història de l’Univers, de la Terra i de la vida utilitzant els

registres del passat
- Competència 4. Identificar i resoldre problemes científics susceptibles de ser investigats

en l’àmbit escolar, que impliquin el disseny, la realització i la comunicació
d’investigacions experimentals

- Competència 10. Prendre decisions amb criteris científics que permetin preveure, evitar
o minimitzar l’exposició als riscos naturals

Alumnat a qui s’adreça especialment

- Batxillerat (ciències de la Terra i del medi ambient de 2n de batxillerat)
- 3r o 4t d’ESO

Documents adjunts

- 01. Mapa_topogràfic
- 02. Teoria riscos_nivell1
- 03. Teoria riscos_nivell2
- 04. Notícies riscos_Catalunya_nivell1
- 05. Notícies_riscos_mundials_nivell1
- 06. Notícies_riscos_Catalunya_nivell2
- 07. Notícies_riscos mundials_nivell2
- 08. Recurrencia_fenomen_extensio
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- 09. Full_respostes
- 10. SOLUCIONARI

Autoria

Marta Ferrater Gómez
INS Manuel de Cabanyes, Vilanova i la Geltrú
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