Activitat didàctica de síntesi
Nom de l’activitat: Endevina quina comarca...

Nivell: ESO
Objectius:
•

Saber interpretar mapes

•

Comparar l’evolució de les formes de poblament de Catalunya.

•

Tenir interès per conèixer el territori.

Competències bàsiques treballades:
1. Competència comunicativa lingüística
3. Tractament de la informació i competència digital
5. Competència d'aprendre a aprendre
7. Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
8. Competència social i ciutadana
Materials :
Atles de la nova ruralitat.

Desenvolupament:
Endevina quina comarca,...
Aquest matí, la professora de Ciències Socials s’ha posat malalta. Visca! Han
pensat els alumnes, potser podrem fer petar la xerrada, enviar algun missatge pel
mòbil, fer aquells deures que em quedaven,...
Però res de res. Ha vingut el “profe” de guàrdia amb cara de pocs amics i els ha
fet aixecar. On anaven? Ah! A l’aula d’informàtica. Visca! Potser podrien jugar a
alguna cosa, o fins i tot xatejar...
Res d’això, ha dit el “profe”. Anem a buscar l’Atles de la Nova Ruralitzat i jugarem.
-

Amb un atles jugarem? Ens està prenent el pel? - Han pensat la Laia i la
Mònica.
Jugarem a endevinar comarques! - Ha dit el professor...
???????

I la veritat és que s’ho han passat d’allò més bé, va sonar el timbre i no volien ni
sortir al pati!!
El joc consisteix en que, amb una sèrie de pistes que trobareu a “l’Atles de la Nova
Ruralitat”, heu d’endevinar de quina comarca estem parlant:

Endevina, endevinalla..

PISTES Comarca “A”

BUSCA AL
MAPA

PISTES Comarca “B”

1- Té menys de 10.000 habitants

1.2

1- Té entre 100.000 i
200.000 habitants.

2- El poblament no és disseminat:
menys de 0,5 %

1.9

2-El seu poblament és
disseminat entre 3,6 i 10 %

3- És una àrea rural

1.10 i 1.20

3- És una àrea intermèdia o
rururbana.

4- El seu creixement natural és
entre 0 i 1,5%

2.12

4- El seu creixement natural
és d’entre 1,5 i 2,5 %.

5- Més del 20% de la seva població
és de fora

2.29

5- Té entre el 15 i el 20% de
la població de fora.

6- La major parts dels nouvinguts
són europeus o americans.

2.30

6- Els nouvinguts són de
molts llocs excepte asiàtics.

7- Rodejada de dos parcs naturals
i conté una part de l’únic parc
nacional.

4.10

7- Conté una part d’un parc
natural.

8- Té aigües sulfídriques

4.11

8- Té aigües ferroginoses

9- Té estacions d’esquí

4.13

9- No té estacions d’esquí

Resultats

Comarca “A”

Comarca “B”

Ara pots preparar tú unes pistes perquè els teus companys i companyes
endevinin la comarca que has elegit, o també un municipi qualsevol.

