
ARC-CERES 

 - 1 - 

 

Quin temps fa? 
 
 

Objectius  

 

 Conèixer els elements que conformen el temps. 

 Conèixer diverses fonts a partir de les quals es poden obtenir dades meteorològiques 

 Familiaritzar-se amb alguns dels recursos en xarxa que permeten obtenir informacions 
climàtiques. 

 Iniciar-se a fer cerques en una base de dades (hemeroteca La Vanguardia) 
 

Descripció de l’activitat  

 
L’alumnat aprendrà a què ens referim quan parlem del temps que fa, quins són els elements 
que hem de considerar quan el volem conèixer i on ens en podem informar. Realitzarà 
diverses activitats que li portaran a esbrinar quin temps feia el dia del seu naixement, i quin 
temps està fent en aquell precís moment. 
 

Recursos emprats  
 
Ordinador amb connexió a Internet  
Processador de textos 
Reproductor MP4 
Lector documents PDF 
Canó-projector 
Pàgina web  
 
 

Temporització 

 
Dues sessions lectives 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Tot tipus d’alumnat de 1r d'ESO 
 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
Les activitats per a l’alumnat, els enllaços i documents necessaris i les instruccions per dur-
les a terme es poden trobar al lloc-web: 
 
https://sites.google.com/site/nostretempsnostreclima/ 
 
Correspon als punts 1 i 2 d’aquest lloc. Com que bona part de l’activitat es basa en el 
comentari de vídeos, pot ser aconsellable passar-los a tot el grup classe, per tal de solucionar 
els dubtes que hi puguin aparèixer. 
Quan es busca la informació del temps del dia que van néixer, és molt possible que algun lloc 
de naixement no aparegui entre les dades de l’hemeroteca de La Vanguardia. Es pot optar 
aleshores per buscar l’observatori més proper. 
Totes les activitats són força assequibles, tot i que l’última activitat, la número 5 de la 
segona sessió pot ser difícil per a alguns alumnes, que podrien limitar-se a fer les activitats 1 
i 2 i, a escollir entre la número 3 i la número 4. 
L’avaluació es podrà implementar a partir del grau de destresa mostrat per l’alumnat a l’hora 
de cercar informació a la xarxa, identificar-la correctament i contestar les qüestions que 
proposen les activitats. 
 

https://sites.google.com/site/nostretempsnostreclima/
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Les activitats les podem trobar i descarregar a: 
Primera sessió:  
https://sites.google.com/site/nostretempsnostreclima/home/quin-temps-feia-el-dia-que-
vaig-neixer 
Segona sessió: 
https://sites.google.com/site/nostretempsnostreclima/home/quin-temps-fa-avui 
 
Al mateix lloc web es parla de l’agrupament d’alumnes. 
 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  
Continguts: 

 El temps i el clima 

 La previsió del temps 
 
Competències: 

 Competència comunicativa lingüística i cultural 

 Tractament de la informació i competència digital 

 Competència d’aprendre a aprendre 

 Competència d’autonomia i iniciativa personal 

 Competència en el coneixement i interacció amb el món físic 

 Competència social i ciutadana  
 
Processos 

 Anàlisi de fonts primàries  

 Identificació d’espais geogràfics 

 Observació indirecta 
 
 

Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat 
 

Totes les activitats i les fitxes de treball corresponent es poden trobar en el web: 
https://sites.google.com/site/nostretempsnostreclima/home  
Inclouen: 

 Document en PDF de la informació del temps apareguda en una data recent a La 
Vanguardia, per tal que els serveixi d’exemple. 

 Fitxes d’activitat per a l’alumnat  
Full alumnat activitat 1 
Full alumnat activitat 2 

 

Itinerari 

  

Itinerari Títol element Ordre 

El nostre temps, el nostre clima Quin temps fa? 1 
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