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COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Totes les propostes i les activitats d’aquest llibre estan pensades perquè els alumnes puguin adquirir les competències
bàsiques en l’àmbit de Coneixement del medi. Al final del llibre hi ha una taula on es pot comprovar la competència
o competències concretes que els alumnes treballaran, agrupades per dimensions.
D’altra banda, en aquest llibre els alumnes també podran desenvolupar diverses de les vuit competències bàsiques.
Les hem marcades amb les icones següents:
Competència social i ciutadana

Competència matemàtica

 Competència en el coneixement
i la interacció amb el món físic

 Competència d’aprendre
a aprendre

 Competència d’autonomia,
iniciativa personal i emprenedoria

 Competència artística
i cultural

 Competència comunicativa
lingüística i audiovisual

 Competència digital

1

Els pobles i les ciutats

Què es veu en la fotografia, un poble o una ciutat?
On creus que viu més gent, en un poble
o en una ciutat?
On vius, tu?

SABER FER

Interpreto un plànol.

cinc

5

Què hi ha als pobles i ciutats?
Les persones vivim en poblacions diferents. Segons si hi ha pocs o molts
habitants, s’anomenen pobles o ciutats.
1

Relaciona.

CARRER

AVINGUDA

PLAÇA

	Parla. Explica les diferències entre les tres.
2

Pinta els elements que podem trobar als carrers.

Als carrers, avingudes i places dels pobles i ciutats trobem fanals,
papereres, fonts, semàfors, etc.

6

sis

1

Els pobles
Els pobles són poblacions amb pocs habitants. La majoria de cases
són baixes. Els carrers són estrets, curts i hi circulen pocs cotxes.
Els pobles són diferents segons si es troben a la muntanya, a la plana
o a la costa.

Els pobles de muntanya estan
envoltats de boscos i prats.
Són pobles petits i enlairats als quals
s’arriba per carreteres estretes
i de revolts.

Els pobles de plana estan envoltats
de camps de conreu.
Són pobles més grans i, normalment,
estan ben comunicats.

Els pobles de costa estan a prop
del mar.
Solen ser antics pobles de pescadors.
Alguns han crescut molt pel turisme.

set

7

3

Encercla la resposta correcta.

Els pobles són poblacions amb...
molts habitants.

pocs habitants.

La majoria dels edificis són...
cases baixes.

cases de molts pisos.

Els carrers solen ser...
amples i llargs.

estrets i curts.

En els pobles hi solen circular...
pocs cotxes.
4

molts cotxes.

Observa i respon.

Què hi ha al voltant d’aquest
poble?

És un poble de muntanya,
de plana o de costa? Per què?

Als pobles hi viuen poques persones. Moltes cases són baixes,
i els carrers són estrets, curts i amb poc trànsit.
Hi ha pobles de muntanya, de plana i de costa.

8

vuit

1

Les ciutats
Les ciutats són poblacions amb
molts habitants. Tenen edificis alts
de molts pisos. Els carrers solen
ser amples i llargs. Per les ciutats
circulen molts cotxes.
A les ciutats hi ha escoles, botigues,
biblioteques, poliesportius, hospitals,
museus...
A les ciutats i en alguns pobles
grans, els carrers s’agrupen
en barris. Cada barri té un nom.
Als barris hi ha habitatges, i també hi pot haver jardins, botigues, escoles...
5

Dibuixa un edifici d’una ciutat.

Escriu. Explica les diferències entre els edificis dels pobles
i els de les ciutats.

nou

9

6

Observa el dibuix i respon.

1

2

3
4

És un poble o una ciutat?
Quins tipus de vehicles hi circulen?
Escriu a què correspon cada número.
1 

3 

2 

4 

Parla. Explica on creus que hi pot haver un museu i una botiga.

7

Explica dos avantatges de viure en una ciutat i en un poble.

A les ciutats hi viuen moltes persones. Els edificis són alts, i els carrers,
amples, llargs i amb molt trànsit. Els carrers s’agrupen en barris.

10

deu

Els serveis a la població
Les persones que viuen en una
població necessiten serveis,
com ara recollida d’escombraries.
Per atendre els serveis treballen
moltes persones, per exemple
els escombriaires, els jardiners,
els bombers o els polícies.

Cada poble i ciutat té el seu ajuntament. L’ajuntament és el govern
de la població i està format per l’alcalde o l’alcaldessa i els regidors.
Les persones de cada població voten per triar l’alcalde i els regidors.
L’ajuntament organitza els serveis necessaris per a les persones i vetlla
pel bon funcionament d’aquests serveis.
L’ajuntament també és un edifici destacat de la població. S’hi reuneixen
l’alcaldesa i els regidors.
8

Escriu tres serveis que hi hagi a la teva població.

onze
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9

En grup. Observeu i expliqueu el servei que donen aquests treballadors.

10

Fes una foto o un dibuix
del teu ajuntament.
Enganxa-la.
Parla. Explica qui és
l’alcalde o alcaldessa
del teu poble o ciutat.

L’ajuntament és el govern de les poblacions i organitza els serveis
necessaris per a les persones que hi viuen.
L’ajuntament està format per l’alcalde o alcaldessa i els regidors.

12

dotze

La convivència
Les persones que viuen al mateix poble o barri són veïns.
Per a poder conviure amb els nostres veïns i amb la resta de persones
hem de respectar-nos mútuament i tenir cura del que ens envolta.
11

Observa i encercla les persones que ho fan bé.

Parla. Explica què els hi diries a les persones que no ho fan bé.
tretze

13

12

13

Escriu els nombres en el seu lloc.

1. Prohibit trepitjar la gespa.

5. Permès el pas d’animals lligats.

2. Utilitzeu les papereres.

6. Prohibit passar els cotxes.

3. Permès anar amb bicicleta.

7. Compte, passen nens.

4. Espai reservat per a persones
amb cadira de rodes.

8. Seient reservat per a persones
grans.

Valors. Explica algun conflicte que hagis tingut a l’escola
i com el vas resoldre.

En grup. Encercleu i expliqueu com es poden resoldre els conflictes.

discutint		

parlant		

		
escoltant		

fugint
respectant

Hem de ser respectuosos amb els veïns i amb la resta de persones.
També amb tot allò que ens envolta.

14

catorze

1

SABER FER...
Interpreto un plànol
Per saber on són les escoles, botigues, hospital, teatres, alguns
monuments, etc., de qualsevol població necessitem un plànol.
14

Observa el dibuix d’una població.

Situa cada cosa on correspongui.

1 parc
5 teatre

2 plaça
6 botiga

3 hospital

4 escola

7 ajuntament

quinze

15

15

Observa el plànol de la mateixa població. Busca els edificis
i pinta’ls.

parc

plaça
teatre

botiga

escola
ajuntament

16

Com són els dibuixos dels edificis en el plànol?

17

Observa el plànol i traça els camins.

de l’escola a l’ajuntament.

16

hospital

setze

de l’escola al parc.

1
TEMPS DE LECTURA
Els monuments
Quan anem caminant pels carrers
dels nostres pobles o ciutats pot ser
que passem pel davant de cases grans
o de cases petites, d’alguna botiga o fins
i tot d’algun monument.
Els monuments solen ser edificis de diferents
tipus construïts en el passat, com ara palaus
o esglésies. També poden ser obres
d’arquitectura o escultura que s’han fet
per recordar una persona o alguna cosa
important que va passar.
Hi ha poblacions que són molt conegudes pels seus monuments.
Per exemple, saps en quina ciutat es troba la torre Eiffel?
18

Què és un monument?

19

Parla. Explica quin d’aquests monuments t’agrada més.

Castell de Cardona

Aqüeducte de les Ferreres,
Tarragona

La Pedrera,
Barcelona

	Valors. Et semblaria bé que els enderroquessin per fer edificis
nous? Per què?
disset

17

PARLA IDIOMES
20

Llegeix i observa.

Les poblacions poden ser pobles o ciutats. En els pobles viuen menys
habitants que en les ciutats.
El govern de les poblacions és l’ajuntament.
Poblacions / Poblaciones / Towns
poden ser
poble / pueblo / town

ciutat / ciudad / city

tenen
ajuntament / ayuntamiento / council
21

Completa en català, castellà i anglès.

Els pobles i les ciutats són
Les cases són baixes, i els carrers, estrets, curts i amb poc trànsit
en els

.

Els edificis són alts, i els carrers, amples, llargs i amb molt trànsit
en les

.

El govern de les poblacions és l’
.

18

divuit

1

ACTIVITATS DE REPÀS
22

Escriu P (poble) o C (ciutat) on correspongui.

Població petita.
Els carrers s’agrupen en barris.
Edificis alts.
Hi circulen pocs cotxes.
Molts carrers amples i llargs.
Moltes oficines, cinemes, hospitals, botigues...
N’hi ha de muntanya, plana i costa.
Sol haver-hi molt trànsit.

23

Escriu. Explica què és un barri.

24

Relaciona.

Organitza
el trànsit.

Té cura dels
parcs i jardins.

Neteja
els carrers.
dinou

19

25

Llegeix les pistes. Quin edifici és?

És un edifici
important.

Es troba
en pobles
i ciutats.

Organitza
els serveis
necessaris per
a les persones.

26

Dibuixa un senyal per indicar què no han de fer els nens.

27

Pensa-hi. Dibuixa

o

.

Sé diferenciar entre un poble i una ciutat.
Conec què són els barris.
Identifico els diferents serveis de les poblacions.
Reconec la importància de ser respectuós amb tothom.

20

Hi treballa
l’alcalde
o alcaldessa.

vint

