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Fem un climograma? 
 
 

Objectius  

 

 Conèixer les dades climàtiques de Catalunya 

 Aprendre algunes aplicacions del programa CALC 

 Elaborar gràfics amb el programa CALC 
 

 

Descripció de l’activitat  

 
A partir de les dades que ens proporcionen les taules climàtiques de quatre estacions 
catalanes, l’alumnat elaborarà amb l’ajut de tutorials i fent ús del programa CALC, els 
climogrames corresponents.  
 

Recursos emprats  
 
Ordinador personal 
Projector 
Reproductor wmv 
Adobe Acrobat Reader 
Paquet ofimàtic OPEN-OFFICE 
 

Temporització 

 
Dues sessions lectives 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Tot tipus d’alumnat de 1r d'ESO.  
 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
L’alumnat treballarà individualment i amb el seu ordinador personal. Se li facilitaran les 
dades de les quatre estacions catalanes i se li demanarà que elabori els climogrames 
corresponents. Per tal de poder-se guiar, l’alumnat podrà disposar d’un tutorial en format 
audiovisual i d’una guia en format pdf, que es pot descarregar al mateix site.  
Tot i que l’activitat està pensada per fer-se amb el programa CALC, inclòs al paquet ofimàtic 
Open-Office, també es pot realitzar sobre paper mil·limetrat o fent servir altre tipus de 
programa, com MICROSOFT-EXCEL, inclòs a Microsoft Office. El procediment és molt similar al 
descrit als tutorials. 
Si el professorat ho considerés necessari, es pot projectar algun dels tutorials per al grup 
classe. Al principi és possible que l’alumnat necessiti aquest suport, tot i que, un cop 
dominada la mecànica, el procediment és realment molt senzill. 
L’activitat i els tutorials es poden trobar al site 

 

https://sites.google.com/site/nostretempsnostreclima/home 
 
Correspon al punt 8 d’aquest lloc: 
 

https://sites.google.com/site/nostretempsnostreclima/home/fem-un-climograma 

 

 
 

https://sites.google.com/site/nostretempsnostreclima/home
https://sites.google.com/site/nostretempsnostreclima/home/fem-un-climograma
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  
Continguts: 
 

 Diversitat geogràfica i climàtica de Catalunya 

 Els components del clima: precipitació i temperatura 

 Construcció de climogrames amb programes informàtics 
 
Competències: 
 

 Tractament de la informació i competència digital 

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

 Competència matemàtica 
 
Processos 

 Observació indirecta 

 Anàlisi de fonts primàries 

 Tallers: experimentació i/o manipulació 
 
 

Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat 
 
Els materials (fitxes per a l’alumnat i tutorials) es poden trobar al site: 
 

https://sites.google.com/site/nostretempsnostreclima/home/fem-un-climograma 

 

Fixa de treball per a l’alumnat: 

 

 MAT_ALUM_Fem un climograma 

 

Tutorials 

 

 Climograma calc (wmv). 

 Fem un climograma (pdf) 
 
 
 

 
 
Itinerari 

  

Itinerari Títol element Ordre 

El nostre temps, el nostre clima Fem un climograma? 7 

 
 

https://sites.google.com/site/nostretempsnostreclima/home/fem-un-climograma

