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Objectius  

1. Identificar 2  dels models d'agricultura existents i les seves característiques. 
2. Avaluar i contraposar els avantatges i inconvenients de cadascun d’aquests models d'agricultura. 
3. Identificar l'agricultura predominant al nostre entorn. 
4. Conèixer els trets característics de l’alimentació en l’actualitat. 
5. Desenvolupar l’esperit crític en relació a l’agricultura del món d’avui. 

Descripció de l’activitat  

 
Es pretén que l’alumnat es formi un criteri en relació a l’agricultura de l’actualitat a partir de la lectura 
reflexiva i crítica d’un text informatiu i un article sobre el tema. 
Primer, hauran d’analitzar els avantatges i inconvenients de l’agricultura industrial i de l’agricultura 
agroecològica. Després, hauran de reflexionar sobre l’alimentació i la producció d’aliments en el món 
d’avui. Acabaran la sessió amb una posada en comú de les conclusions. 

 
Fonts i recursos emprats  

 

És una adaptació d’una activitat plantejada per “ Edualter” amb el suport de: Agència Catalana de 

Cooperació al Desenvolupment. 

Web: http://www.edualter.org/material/actualitat/crisi/model.htm 

Web: http://montse.quintasoft.net/3reso/12transformacions_mon_rural/evolucio_agricultura.htm   

 
Temporització 

 
1 sessió d’una hora 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
3r d’ESO 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
Una de les principals característiques de l’agricultura en l’actualitat és que va estant controlada per grans 

empreses multinacionals, de manera que la finalitat de la producció d’aliments és bàsicament 

especulativa. 

Es tracta que els/les alumnes coneguin el procés fins arribar a aquesta situació i es conscienciïn de la 

problemàtica existent en la producció agrària  del món d’avui. 

Han de començar llegint un text. Cal que els quedi clar que és important que facin la lectura per poder 

resoldre l’exercici i les preguntes següents. Després llegiran un article sobre els avantatges de 

l’agricultura agroecològica i respondran unes preguntes sobre el seu contingut. Les lectures les faran 

individualment, per tal de crear un clima de silenci i concentració, i les activitats les faran en parelles, 

per tal que es puguin ajudar, i contrastar opinions i punts de vista. 

Les transformacions del món rural 
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Per acabar la sessió es farà una correcció de les activitats que s’aprofitarà per debatre entre tota la classe 

els avantatges i inconvenients dels diferents models de producció d’aliments. 

 
 
Competències, continguts, procediments que es treballen de forma destacada 
 
Continguts 
 
Coneixement de: 
 
• Trets característics de 2  models d'agricultura actuals: agroecològica i industrial . 

• Avantatges i inconvenients d’aquests models agraris. 

• Model predominant del lloc on viuen i del seu lloc de procedència, si és el cas. 

• Actuacions per millorar l’alimentació i la situació del planeta. 

 
 
Competències 
 

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

• Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 

• Competència social i ciutadana 

 
Procediments 

 
• Debat i exposició oral. 

• Anàlisi de fonts secundàries. 

• Identificació d’espais geogràfics. 

 
Altres documents 
 

El material per a l’alumnat el trobareu en aquesta aplicació i amb aquest nom : 

Fitxa de treball per a l’alumnat 

 

Itinerari 
 

NOM DE L’ELEMENT ITINERARI Núm d’ordre 

 
Les transformacions del món 

rural 

 
Les activitats econòmiques i el 

sector primari 
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