
Objectius

 Ampliar el coneixement del sector primari
 Aprendre el lèxic relacionat amb el sector primari
 Conèixer la situació del sector primari al món i saber comparar la realitat del sector en dos 

continents: Europa i Àfrica.
 Conèixer la situació del sector primari a Catalunya i a la comarca on s’ubiqui l’institut de 

referència.
 Conèixer la situació del sector primari a Espanya.
 Seleccionar notícies relacionades amb el tema d’estudi i saber-les explicar.
 Saber treballar en cooperació amb els companys de grup.
 Saber expressar per escrit i oral la informació obtinguda.
 Saber seleccionar la informació més important per elaborar qüestionaris.

Descripció de l’activitat 

Activitats recollides en una pàgina web per ampliar el coneixement del sector primari. Hi ha una part 
d’activitats  que  les  han  de realitzar  cooperativament,  i  una  altra  individual.  Cada grup  treballarà  un 
aspecte relacionat amb el sector econòmic objecte d’estudi. Els temes de treball proposats són: lèxic/  
agricultura/ ramaderia, silvicultura i pesca/ sector primari al món/ el sector primari a Catalunya/ el sector  
primari a Espanya i notícies del sector. La feina que fan en grup l’hauran d’exposar oralment,  amb el 
suport de diapositives.

Recursos emprats 

Internet: web: Fascina’t amb les ciències Socials amb TIC, aplicatiu cuadernia, aplicatiu issu, aplicatiu 

jclic i diverses webs de consulta.

Temporització

5 o 6 sessions  depenent del temps que necessitin per a les exposicions orals.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 3r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

Hi ha dos blocs d’activitats. El primer és per dur-lo a terme en grup, i el segon individualment. Com 
que és un tema del qual ja en tenen coneixements previs es proposa que el treballin de forma molt  
autònoma a partir d’una recerca de grup, una presentació de diapositives amb exposició oral i proposta  
d’activitats per preparar l’avaluació. 

S’introdueix la seqüència didàctica amb un quadern digital que han de mirar per repassar el concepte 
de sector primari i activitats econòmiques genèriques que inclou.

A continuació inicien el treball de grup. Hi ha 7 propostes diferents, per tant han de formar 7 equips de 
treball.  La primera de les  propostes  seria  la  menys  dificultosa i  podríeu destinar-la  a alumnes de 
reforç.

Les set propostes són les següents: 

 Elaboració d'un glossari sobre el sector primari
 L'agricultura
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 La ramaderia, la silvicultura i la pesca
 El sector primari al món i anàlisi del sector a Europa i Àfrica
 L'agricultura i la ramaderia a Catalunya
 Anàlisi del sector primari a espanya
 Recull de notícies relacionades amb el sector primari

 Recolliran la informació que vagin processant en una presentació de diapositives. A l’aula hi poden  
dedicar dues sessions i acabar-ho a casa si  no tenen prou temps. A la tercera sessió s’haurien de  
començar les exposicions orals. No obstant, en funció de la distribució de les sessions de classe al llarg  
de la setmana o de la capacitat d’autonomia dels vostres alumnes la temporització pot ser diferent.
Una  vegada  que hagin  presentat  oralment  tots  els  treballs,  també en  grup,  dedicaran  1  sessió  a 
preparar qüestions, cada grup del seu tema de treball. Tret del 1er grup, que n’haurà de preparar 10,  
la  resta de grups en prepararan 5.  Cada equip us haurà de presentar les preguntes i,  a part, les 
respostes a aquestes preguntes. 

Una vegada hàgiu supervisat les set propostes començarà el treball  individual: cadascú s’haurà de 
preparar els set qüestionaris. L’objectiu d’aquesta activitat és que es preparin l’avaluació. Aquesta 
part del treball l’haurien de dur a terme a casa. Dels qüestionaris se’n faran fotocòpies i es repartiran. 
Dependrà de la realitat del vostre grup la forma de correcció, pot fer-se una correcció col·lectiva a  
classe o publicar/ repartir els solucionaris, una vegada que els hagin respost.

A la  pàgina web els/les  alumnes hi  trobaran les propostes de treball,  i  per  a cada grup:  adreces 
d’internet on poden trobar informació i també una proposta de guió de treball en coherència amb la 
informació que poden trobar en els enllaços de consulta. 

L’alumnat  disposa a la pagina web d’una presentació amb consells per a dur a terme l’exposició oral.  
També podeu trobar a la pàgina web i en l’aplicatiu ARC, a l’apartat  documents per al professorat, 
una rúbrica per avaluar l’exposició oral. Aquesta rúbrica s’ha inclòs a la pàgina web a fi de què pugueu 
presentar a l’alumnat els criteris amb els quals els serà avaluada l’exposició oral.

L’última activitat de la web és un jclic sobre el tema que poden fer aquells que, a l’aula, els sobri  
temps per fer-lo. També se’ls pot recomanar que el facin a casa. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:

 Activitats econòmiques del sector primari

 Vocabulari relacionat amb el sector primari

 Coneixement  del sector primari al món en l’actualitat, i molt especialment d’Europa i Àfrica.

 Coneixement de la situació del sector primari a Catalunya i  de la comarca on s’ubiqui l’institut.

 Coneixement del sector primari a Espanya.

Competències i processos

Competències especialment presents:
Competència comunicativa lingüística i audiovisual
Tractament de la informació i competència digital
Competència d'aprendre a aprendre

Processos especialment presents en aquest element 
Anàlisi de fonts secundàries

Debat i exposició oral
Localització
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Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat
1mat_alumnat_sector_primari.pdf

Altres documents

Adreça de la pàgina web: http://montse.quintasoft.net/3reso/6sector1ari/sector_primari.htm

Adreces dels recursos utilitzats a la pàgina web :

http://issuu.com/
http://cuadernia.educa.jccm.es/
http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=3435

Rúbrica per avaluar l’exposició oral: rubrica_expo_oral.doc

Webs de consulta ( veure la pàgina web )

Itinerari

NOM DE L’ELEMENT ITINERARI Núm d’ordre

El sector primari Les activitats econòmiques i el 
sector primari
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