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Paisatge i Clima

Objectius

• Relacionar paisatge amb el seu clima corresponent.

• Sintetitzar les característiques dels principals climes. 

• Localitzar els principals paisatges i climes del món.

• Relacionar precipitació i temperatura amb vegetació.

Descripció de l’activitat 
 
A partir  de  la  informació  de  climes  i  paisatges  que l’alumnat  trobarà  en  un  apartat  de 

recursos de l’XTEC haurà de relacionar en l’activitat diferents imatges de paisatges amb el  

seu clima corresponent. A més a més haurà de completar les característiques climàtiques de 

cada  paisatge  com  temperatures,  precipitacions  i  la  localització.  Es  tracta  de  crear  un 

document amb les fitxes de 9 dels paisatges climàtics més representatius del planeta.

Recursos emprats 

Recurs xtec (web), imatges, qüestionari.

Temporització

2 sessions d’1h cadascuna. 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Adreçat a alumnat de 1r d’ESO.

Aspectes didàctics i metodològics 

El primer pas és entrar en la web on es troba el recurs, hauran de clicar cada fitxa dels 9 

climes que hi apareixen per repassar-hi les característiques.  Seguidament obriran l’activitat 

que s’ha preparat en un document word on trobaran 9 imatges de paisatges corresponents als  

climes  que  hauran  visualitzat  per  escollir  la  característica  correcta  que  representa  cada 

clima. Un cop fet hauran de tornar a la web, a les fitxes, per comprovar que ha estat la 

correcta. Finalment hauran de respondre, fent una síntesi, els 4 apartats esmentats (nom del 

clima, temperatures, precipitacions i localització) que corresponen a cada paisatge. 

Al final l’alumne haurà creat un document visual en format word dels principals climes del 

món.

- L’activitat és individual. El professor haurà de facilitar l’accés de l’alumnat  a la web 

i explicar que ha de llegir amb atenció la fitxa de cada clima per poder fer l’activitat. 
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- La correcció la pot fer el mateix alumne un cop hagi acabat de completar l’activitat 

comparant els resultats amb els de les fitxes de la web.

- Tractament  de  la  diversitat:  l’activitat  també  es  pot  fer  per  parelles,  d’aquesta 

manera alumnat amb diferents nivells d’aprenentatge es pot complementar i ajudar.

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

1. Els climes i els seus paisatges corresponents del món.
2. Els elements del clima.

Competències:
1. Tractament de la informació i competència digital.
2. Competència en el coneixement i interacció amb el món físic.

Processos:
1. Observació. 
2. Identificació d’espais geogràfics.

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat 

- La web de referència per desenvolupar les activitats es troba a:

 http://www.xtec.net/recursos/socials/taller/unitat5/menu.htm

- S’adjunta l’arxiu de l’activitat: MAT_ALUM_Paisatge i clima

Itinerari

Itinerari Títol element Ordre
Les habitacions de la Terra Paisatge i clima 2

http://www.xtec.net/recursos/socials/taller/unitat5/menu.htm

