
LA RAMADERIA, LA PESCA I LA SILVICULTURA

Objectius

 Identificar les característiques de la ramaderia intensiva i de la ramaderia extensiva i la seva 
distribució geogràfica.

 Reconèixer les diferents tècniques i tipus de pesca, identificar les principals zones pesqueres i 
reflexionar sobre els problemes del sector pesquer en l'actualitat.

 Conèixer el concepte de silvicultura. 
 Explicar el desenvolupament de l'explotació forestal i els problemes que  se’n deriven.
 Prendre consciència dels problemes ambientals que es deriven de la sobreexplotació dels recursos 

naturals.

Descripció de l’activitat 

Aprendran conceptes relacionats amb la ramaderia, la pesca i la silvicultura. Ho faran a partir  de la  
realització,  en  parelles,   de  les  activitats  d’un  recurs  interactiu  que té  com objectiu  que l’alumnat 
prengui consciència  de la importància del sector primari per a l’economia de cada país, i els problemes 
ambientals  de  la  seva  sobreexplotació.  També  resoldran  uns  mots  encreuats  per  treballar  el  lèxic  
relacionat amb el tema. Per acabar, individualment, resoldran una fitxa sobre els continguts treballats.

Recursos emprats 

• Pàgina web: Fascina’t amb les Ciències Socials amb TIC . L’enllaç és : 

http://montse.quintasoft.net 

• Aplicatiu del “ Proyecto Agrega “ federació de repositoris d’objetes digitals educatius formada 

por totes les Comunitats Autònomes. L’enllaç  és el següent: 

http://contenidos.proyectoagrega.es/visualizar/ca/es_2009061723_7340180/false%20

• Aplicatiu Educaplay, portal d’activitats educatives multimedia, per als mots encreuats: 

http://www.educaplay.com/

Temporització

1 sessió d’una hora

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 3r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

L’activitat consta de tres parts: exercicis interactius, mots encreuats i fitxa de síntesi.

Abans de dur a terme les activitats interactives és important fer una lectura col·lectiva de les instruccions 
que trobareu en la mateixa pàgina web: 
http://montse.quintasoft.net/3reso/11ramaderia_silvi_pesca/ramaderia_silvi_pesca.htm, a fi que 
sàpiguen com han de fer funcionar l’aplicació. És també convenient que els quedi clar que per resoldre 
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amb èxit la fitxa de treball han d’haver fet correctament les activitats interactives.  Al final de la sessió 
es pot fer una correcció col·lectiva de la fitxa o bé podeu plantejar-la com a fitxa d’avaluació individual.
Les activitats interactives de la pàgina web proposem que les resolguin en parelles i la fitxa de síntesi  
individualment.
Els/les  alumnes  trobaran  totes  les  activitats  i  enllaços  necessaris  a  la  pàgina  web  esmentada: 
http://montse.quintasoft.net/3reso/11ramaderia_silvi_pesca/ramaderia_silvi_pesca.htm

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

 Característiques, tipus i localització de la ramaderia al món.
 Les activitats pesqueres: tipus i tècniques de pesca. L’aqüicultura.
 Problemes que es deriven de la sobreexplotació marina.
 Coneixement de les mesures preses pel Parlament europeu per millorar les polítiques relacionades 

amb la pesca i el món marítim.
 Concepte de Silvicultura.
 Procés de desenvolupament de l’explotació forestal i problemàtica que se’n deriva.
 Lèxic relacionat amb la ramaderia, la pesca i la silvicultura.
 Problemàtica derivada de la sobreexplotació de recursos

Competències

Competències especialment presents en aquest element:

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

Processos

Processos especialment presents en aquest element :

 Anàlisi de fonts secundàries
 Identificació d’espais geogràfics

Altre documents

A l’apartat d’aquesta aplicació destinat a l’alumnat hi trobareu una fitxa amb l’enllaç a la pàgina web.

Mat_alum_rama_pesca_silvi.doc
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