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EL DESERT 
 
Objectius  
 
Conèixer i identificar les principals característiques dels deserts, les diferents tipologies de 
deserts,  el clima, la vegetació, l’hàbitat així com conèixer la seva localització, tot 
comprenent els diferents factors que les condicionen. Tanmateix introdueix el concepte de 
desertificació tot analitzant les causes i conseqüències. 
 

Descripció de l’activitat  
 
La proposta es planteja com una noticia de Vilaweb-Diari de l’escola, a partir de la lectura de 
la pàgina inicial El desert podem a partir d’enllaços arribar a tot un seguit d’informació que 
permetrà respondre a dos qüestionaris sobre el deserts, conèixer i treballar un mapa 
interactiu de les zones desèrtiques, aprendre curiositats sobre els deserts, observar un banc 
d’imatges sobre la desertificació, aproximar-nos a les causes generals dels desboscaments i 
un endinsar-nos en un monogràfic sobre els “vaixells del desert” els camells, entre altres. 
Ofereix un conjunt força complet de materials addicionals amb format web. 
Llengua: La pàgina és en català però algun dels enllaços i materials proposats són en anglès. 

 
Recursos emprats  

 
La proposta inclou text explicatiu amb enllaços a conceptes bàsics, fitxes d’activitats, 
definicions, mapes, enllaços a curiositats del desert, materials per aprofundir en el tema. 
  
Per poder desenvolupar l’activitat calen ordinadors connectats a Internet i una impressora. Es 
pot utilitzar un canó per projectar la informació inicial i fer les explicacions pertinents. 

 
Temporització 
 
Per dur a terme la proposta en un grup ordinari son suficients dues  sessions de classe, En cas 
de que la proposta sigui complementada amb els materials proposats per la pròpia pàgina s’hi 
poden dedicar més hores o es pot encomanar la tasca com a material d’ampliació.  

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnes que cursen 1r d’ESO.  
 

Aspectes didàctics i metodològics  

El material presentat està previst per treballar de forma autònoma i individualment, malgrat 
això pot admetre diferents tipus d’agrupament a criteri del professorat. Una opció es 
treballar cooperativament amb l’àrea de llengües estrangeres per a realitzar algunes de les 
activitats plantejades. Totes les fitxes poden ser complimentades virtualment. 

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

1. Caracterització climàtica i paisatgística dels deserts. 
2. Identificació i interpretació dels paràmetres que caracteritzen el clima desertic. 
3. Utilització de mapes, símbols, diagrames i fotografies sobre el desert. 
4. Lectura i interpretació d’imatges del clima desert. 
5. Adquisició i utilització del vocabulari específic del tema.  
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Competències: 
 

1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
2. Tractament de la informació i competència digital. 
3. Competència d’aprendre a aprendre. 
4. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic. 

 
Processos: 
 

1. Observació i identificació. 
2. Anàlisi de fonts secundàries. 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat 
http://www.vilaweb.cat/www/diariescola/noticia?id=1701376 
 


