
Objectius

 Conèixer els conceptes: Producte interior brut (PIB), Revolució verda, Política Agrícola Comunitària 
(PAC).

 Saber les principals característiques de l’Agricultura Occidental.
 Identificar diversos tipus de paisatges a partir d’unes imatges i saber-los situar en el mapa.
 Saber pintar un mapa i elaborar la llegenda d’un mapa utilitzant recursos digitals.
 Ser capaços de treballar amb autonomia a partir dels recursos que tenen a l’abast.

Descripció de l’activitat 

Recursos emprats 

Web: Fascina’t amb les ciències Socials amb TIC.
Elaboració mapa: Programa Paint.net
Qüestionari: Aplicatiu educaplay
Imatges: http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/ i viquipèdia
Informació: http://geografia.laguia2000.com

Temporització

1 sessió

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 3r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

En primer lloc miraran el vídeo, millor individualment, per poder treballar cadascú al ritme que li faci 
falta .

A continuació i individualment faran les activitats de la fitxa de l’alumnat, que són activitats molt 
pautades i que es pretén que les treballin amb la màxima autonomia possible amb la informació que 
tenen a l’abast a la web o als enllaços que hi trobaran. En alguns casos, i per alumnes amb dificultats 
acadèmiques es pot plantejar la possibilitat que treballin en parelles.

Les activitats que han de resoldre són les següents:

 Cercar definicions de conceptes utilitzant diccionaris digitals, dels quals tenen els enllaços a la 
web.

 Mirar el vídeo: “ El planeta hambriento “ i respondre un qüestionari.
 Llegir informació sobre l’agricultura a l’Europa Occidental i respondre un qüestionari interactiu.
 Resumir i organitzar la informació obtinguda a l’enllaç: 

http://geografia.laguia2000.com/geografia-rural/la-agricultura-de-europa-occidental

Si no acaben totes les activitats durant la sessió les acabaran a casa per corregir-les la propera sessió.

Paisatges agraris europeus
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http://geografia.laguia2000.com/geografia-rural/la-agricultura-de-europa-occidental
http://youtu.be/PuCNLUqMeY8
http://geografia.laguia2000.com/
http://www.ca.wikipedia.org/
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/


Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:

 Conceptes:  Producte  interior  brut  (PIB),  Revolució  verda,  Política  Agrícola 
Comunitària (PAC).

 Característiques de l’Agricultura Occidental.
 Tipus de paisatges agraris d’Europa.

Competències i processos

Competències especialment presents:

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 Comprendre d’aprendre a aprendre
 Competència en el coneixement i interacció amb el món físic

Processos especialment presents en aquest element 

 Observació indirecta
 Anàlisi de fonts secundàries
 Identificació d’espais geogràfics

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat

8fitxa_alumnat_paisatges_agraris_eu.doc

Altres documents

Adreça de la pàgina web:

http://montse.quintasoft.net/3reso/8paisatges_agraris_europa/agricultura_europa.htm

Adreça on es pot descarregar el programa PAINT: http://paint-net.softonic.com/

Itinerari

NOM DE L’ELEMENT ITINERARI Núm d’ordre

Els paisatges agraris d’Europa Les activitats econòmiques i el sector primari 8
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http://paint-net.softonic.com/
http://montse.quintasoft.net/3reso/8paisatges_agraris_europa/agricultura_europa.htm

