
Objectius

 Conèixer les característiques de l’agricultura espanyola en la actualitat: població activa empleada, 
factors que la condicionen, cultius predominants.

 Característiques de cadascun dels paisatges d’Espanya: Espanya atlàntica, Espanya interior, illes 
Canàries, litoral mediterrani i Balears.

 Saber situar en un mapa els diferents paisatges existents a Espanya.
 Sensibilitzar i educar l’alumnat en la cultura del territori i els valors del paisatge.
 Promoure l’ús de les TIC.
 Reforçar les competències bàsiques.

Descripció de l’activitat 

Coneixeràs les característiques de l’agricultura d’Espanya i els seus paisatges. Ho aconseguiràs veient un 
vídeo, resumint informació, elaborant mapes i posant nom a uns paisatges ocults.

Recursos emprats 

Vídeo de youtube: L’Agricultura a Espanya
Enciclopèdia Kalipedia
Web: Fascina’t amb les Ciències Socials amb TIC

Temporització

1 sessió

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 3r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

L’activitat s’inicia mirant un vídeo que dura 9’57” sobre l’agricultura a Espanya. Mentrestant aniran 
responent les preguntes d’un qüestionari. En principi està previst que cadascú o per parelles mirin el 
vídeo en el seu ordinador per poder respondre les qüestions al ritme que necessitin, però en funció dels  
recursos i del grup a qui vagi destinat podeu valorar la possibilitat de passar-lo per tota la classe.  Es 
aconsellable dir-los que treguin el so, ja que l’explicació de la veu en off és bastant deficitària, i que  
responguin el qüestionari amb la informació que apareix escrita. Hi poden accedir des de: 
http://montse.quintasoft.net/3reso/9paisatges%20agraris_espanya/paisatges_espanya.htm

A continuació buscaran informació sobre el tema a l’enciclopèdia digital Kalipedia, i  la sintetitzaran en 
el  quadre que trobaran a la  fitxa de treball.  A més a més hauran d’inserir  una imatge i  un mapa  
representatius  de  cadascuna  d’aquestes  zones:  Espanya  atlàntica,  Espanya  interior,  Illes  Canàries  i 
Mediterrani-Balear.

Després han de representar en aquest mapa mut d’Espanya les 4 zones on s’ubiquen els 4 grans tipus de  
paisatge agrari. Per fer-ho poden seguir el model dels mapes que han inserit o els de la web.
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Els paisatges agraris d’Espanya

http://montse.quintasoft.net/3reso/9paisatges%20agraris_espanya/paisatges_espanya.htm
http://montse.quintasoft.net/
http://www.kalipedia.com/
http://youtu.be/ljW-a1qEblU


Per acabar han d’identificar a quina de les zones estudiades corresponen unes imatges de paisatges 
d’Espanya que trobaran a la web de referència.

Els/les que no tinguin temps d’acabar les activitats les acabaran a casa, i es corregiran a l’inici de la 
propera sessió de classe.

A la fitxa de treball els/les alumnes hi trobaran tots els enllaços que necessiten per poder dur a terme 
aquestes activitats. Aquests enllaços i el de la web també els trobareu en aquest document, a l’apartat: 
Documents adjunts.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:

 Característiques de l’agricultura espanyola en la actualitat: població activa 
empleada, factors que la condicionen, cultius predominants.

 Característiques de cadascun dels paisatges d’Espanya: espanya atlàntica, Espanya 
interior, illes Canàries, litoral mediterrani i Balears.

 Localització geogràfica dels paisatges agraris espanyols.

Competències i processos

Competències especialment presents:
 Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 Tractament de la informació i competència digital
 Competència el coneixement i la interacció amb el món físic

Processos especialment presents en aquest element 
 Identificació d’espais geogràfics
 Observació indirecta
 Anàlisi de fonts secundàries

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat
9fitxa_alumnat_paisatges_espanya.doc

Altres documents
Adreça de la pàgina web on trobareu l’enllaç del vídeo, mapes model i imatges ocultes:
http://montse.quintasoft.net/3reso/9paisatges%20agraris_espanya/paisatges_espanya.htm
Adreça d’on podeu descarregar gratuïtament el programa PAINT :
http://paint-net.softonic.com/descargar

Itinerari

NOM DE L’ELEMENT ITINERARI Núm d’ordre

Els paisatges agraris d’Espanya Les activitats econòmiques i el sector primari 9
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