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El món a les fosques
Objectius



Descobrir, enumerar i identificar els factors de la distribució de la població al món, així
com les àrees més poblades i despoblades.
Construir un Power Point que ha de ser exposat.

Descripció de l’activitat
A partir de la imatge satèl·lit nocturna de la Terra, l’alumnat haurà de relacionar les àrees
més poblades i despoblades del planeta a partir d’uns números (1 al 6) que marquen 3 àrees
molt il·luminades i 3 quasi a les fosques. Per fer-ho haurà de construir un Power point en què
relacionarà aquests números amb imatges reals de les àrees que corresponents i explicar el
perquè del poblament o despoblament a partir d’unes qüestions plantejades.

Recursos emprats
Imatge satèl·lit del món a les fosques. Atles món. Tutorial de com fer un Power point

Temporització
Tres hores o més depenent de les exposicions orals.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Adreçat a alumnat de 2n d’ESO.

Aspectes didàctics i metodològics
Primerament, el professorat ha d’explicar els factors de distribució de la població a
l’alumnat. Seguidament els mostrarà la imatge del món a les fosques que trobarà al material
per a l’alumnat i es farà una descripció de les àrees il·luminades i de les fosques, així com
dels números que hi apareixen.
En grups de 6, el següent pas serà construir el Power Point. Cada alumne es pot encarregar
d’un número, és a dir, d’una àrea en concret.
Seguint les instruccions que trobarà al material per l’alumnat:
- primer haurà d’identificar l’àrea.
- seguidament haurà de buscar una imatge representativa de l’àrea per adjuntar-la a la
diapositiva i poder construir la seva part del Power Point.
Un cop realitzat es poden fer les exposicions en les quals l’alumnat haurà d’explicar perquè
ens trobem amb una àrea poblada o despoblada, seguint les qüestions incloses en el material
de l’alumnat

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Continguts:
1. Factors de la distribució de la població.
2. Distribució de la població en l’espai.
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Competències:
1.
2.
3.

Competència social i ciutadana.
Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Processos:
1.
2.

Identificació espais geogràfics.
Debats i exposicions orals.

Documents adjunts
Material de treball per a l’alumnat
Imatge satèl.lit nocturna de la Terra.
Atles digital: http://go.hrw.com/atlas/span_htm/world.htm
Material de l’alumnat: MAT_ALUM_el_mon_fosques_doc
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