ARC-CERES

Paisatges agraris de Catalunya
Objectius








Conèixer els trets més rellevants i la localització territorial de la Catalunya seca i la humida.
Aprendre les característiques dels paisatges agraris de Catalunya.
Reconèixer els paisatges agraris catalans més característics.
Saber situar en un mapa diferents elements dels paisatges catalans.
Saber incorporar coneixements d’un tema a partir d’informacions periodístiques.
Sensibilitzar i educar l’alumnat en la cultura del territori i els valors del paisatge.
Reforçar les competències bàsiques.

Descripció de l’activitat
Els/les alumnes hauran de localitzar en un mapa la Catalunya humida i la Catalunya seca, faran
un esquema de les característiques dels principals paisatges agraris catalans, relacionaran imatges
amb informacions, situaran diversos elements dels paisatges en un mapa i coneixeran a partir d’una
notícia quines previsions de futur hi ha pel que fa al clima i les possibles conseqüències que se’n
poden derivar.

Recursos emprats
Informació: Enciclopèdia catalana ( www.enciclopedia.cat ).
Informació periodística: Punt diari digital ( www.elpuntavui.cat ).
Imatges: Fototeca.cat.
Web: Fascina’t amb les Ciències Socials amb TIC.

Temporització
1 sessió d’una hora

Alumnat a qui s’adreça especialment
Tot l’alumnat de 3r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics
Per iniciar l’activitat cal que entreu a la pàgina web que trobareu a l’enllaç que teniu a
conrinuació:http://montse.quintasoft.net/3reso/10bpaisatges_agraris_cata/paisatges_agraris_cata.
htm, on hi trobareu les imatges i el fil conductor dels continguts de la sessió i que l’alumnat haurà
d’utilitzar com a material de consulta.
A continuació els plantegeu les activitats que han de fer a les fitxes 1 i 2 i recordeu-los que han de
guardar les fitxes a la seva carpeta d’arxius de C. Socials. Estan pensades perquè les facin
individualment, però en funció del grup que tingueu us podeu plantejar la possibilitat de que ho
facin en parelles, particularment si teniu algun/a alumne/a amb dificultats d’aprenentatge.
Al final de la sessió feu a classe una correcció col·lectiva de les activitats. I si no hi hagués temps la
deixeu per al començament de la propera sessió, demanant a aquells que no hagin acabat les
activitats les acabin a casa. La correcció individual feu-la a partir de les fitxes que recollireu pel
sistema que tingueu costum.
A la fitxa de treball i a la web, els/les alumnes hi trobaran tots els enllaços que necessiten per
poder dur a terme aquestes activitats. Aquests enllaços i el de la web també els trobareu en aquest
document, a l’apartat: Documents adjunts.

ARC-CERES
Continguts, competències i procediments o habilitats que es treballen de forma
destacada
Continguts:




Trets més rellevants de la Catalunya seca i la Catalunya humida.
Localització territorial de la Catalunya seca i la humida.
Característiques dels paisatges agraris de Catalunya.

Competències:




Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Tractament de la informació i competència digital
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Procediments .




Gestió d'informació
Localització en mapes
Comunicació escrita

Documents adjunts
Material de treball per a l’alumnat
El trobareu en aquesta aplicació a l’apartat documents per a l’alumnat: Fitxa de treball 1 i fitxa de
treball 2 .

Altres documents:
Pàgina web:
http://montse.quintasoft.net/3reso/10bpaisatges_agraris_cata/paisatges_agraris_cata.htm
Punt diari digital:
http://www.elpuntavui.cat/noticia/article/2-societat/5-societat/594007-cap-a-una-catalunya-deseca.html
Mapa físic de Catalunya
http://cartotecadigital.icc.cat/cdm/singleitem/collection/catalunya/id/2621/rec/14
Napa de comarques de Catalunya
http://www.atlesnacional.cat/icc/atles-nacional/resource/static/mini/1_7.jpg
Atles digital de Catalunya
http://www.atlesnacional.cat/icc/atles-nacional/clima/precipitacio-mitjana-anual/)
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