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Les parts de la Terra 

 
[Dibuixant i pintant les parts de la Terra. Foto pròpia] 

Objectius  

 

 Aprendre a identificar les característiques i formes de materials, objectes, aliments, etc. 

del nostre entorn.  

 Entendre les característiques, parts i forma de la Terra vista com a planeta.  

 Identificar evidències i formes en 3D.  

 Explicar oralment i de forma raonada per convèncer a la resta sobre una opinió. 

 Reconèixer, identificar, analitzar i descriure objectes tridimensionals de la realitat. 

 

Descripció de la proposta  

 

Dins dels nostre projecte sobre el Planeta Terra abordem com és la Terra per dins. Busquem la 

informació i amb l’ajuda d’un projector fem un dibuix, però la cosa és totalment plana i la Terra 

no ho és. No ens queda gens clar! 

 

A partir d’una activitat de recerca i creativitat individual, l’alumnat ha de convèncer a la resta 

que la seva rèplica amb volum (en 3D) és la més adient. Alguns ho fan amb l’ajuda de plastilina 

i uns altres busquen fruites, verdures i altres aliments. Aquesta tasca ens ofereix una visió més 

clara i en 3D, d’un concepte tan abstracte com són les parts de la Terra per dins.  
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Aspectes didàctics i metodològics  

 

Aquesta activitat es treballa amb tot el grup classe. Es recomana tindre un mestre de suport per  

atendre a tot l’alumnat de forma inclusiva i que es pugui gaudir de forma vivencial i manipulativa  

A la investigació individual, cada alumne ha de pensar com fer la rèplica de la Terra amb l’ajuda 

de la seva família o de forma autònoma. Després ha de preparar bé els seus arguments per 

exposar-ho de forma oral davant la resta de la classe i raonar quina és la millor proposta. El fet 

de veure una rèplica en 3D, amb volum, ens fa entendre millor com és la Terra per dins i crear 

una imatge mental de les diferents parts, ja que sovint costa entendre conceptes tan abstractes 

i que no hi són al nostre abast.  

 

Recursos emprats  

 

Llibres de la biblioteca, projector, paper, llapis, goma, retoladors, fruites, verdures, ou bullit, 

plastilina, etc.   

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

Aquesta activitat està adreçada especialment a l’alumnat de 1r i 2n d’Educació Primària, per 

fer-ne una descoberta més significativa i manipulativa de com és la Terra per dins, així com fer-

se una imatge mental del volum (3 D) de les parts de la Terra, que a priori pot resultar un tant 

abstracte. Així i tot, l’activitat podria ser adaptada a altres cursos canviant la dificultat.    

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Aquesta activitat s’ha de modificar i adaptar tenint en compte els interessos de l’alumnat, això li 
dóna major significat a l’aprenentatge, fer-lo real i adaptat a la motivació del grup.  
 

Documents adjunts 

 

Enllaç de la presentació de l’experiència:  

http://es.slideshare.net/JUANJOXASIS/activitat-capes-de-la-terra-63179592 
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Juan José Rubio Silvestre 

Escola Consol Ferré  
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