
P
R

IM
À

R
IAEl llibre de Coneixement del medi social i cultural, per al 5è curs de Primària,  

és una obra col·lectiva concebuda, dissenyada i creada  
al Departament d’Edicions Educatives de Grup Promotor / Santillana,  
dirigit per Teresa Grence Ruiz i Pere Macià Arqué.

En l’elaboració ha participat l’equip següent:

TEXT i EDICIÓ
Magda Belsa Hernández
Serena Canal Figueras
Lídia Gil Fernández
Esther Vázquez Guirado (rúbriques)

IL·LUSTRACIÓ
Jordi Baeza Albalate

CARTOGRAFIA  
Tania López
Marcos Testón
Geotec Cartografia

DIRECCIÓ DEL PROJECTE  
Lídia Gil Fernández

DIRECCIÓ I COORDINACIÓ EDITORIAL DE PRIMÀRIA 
Maite López-Sáez Rodríguez-Piñero

Les activitats d’aquest llibre no s’han de fer mai al llibre mateix.  
Les taules, els esquemes i altres recursos que s’hi inclouen són models  
perquè l’alumnat els traslladi en un full.

Coneixement
del medi social
i cultural



Unitat Saber

1   La Terra, el nostre planeta 

6

 L’univers
 El sistema solar
 L’estructura de la Terra
 L’escorça canvia
 Les roques de l’escorça

2  El relleu de Catalunya  

22

 Localització de Catalunya  La costa de Catalunya
 Al nord de Catalunya  Els rius de Catalunya
 Al centre i al sud de Catalunya   Les aigües superficials  

de Catalunya

Temps de lectura. Pensa com... Valora’t

Cooperem 1: Trencaclosques del relleu

3   El clima i els paisatges

42

 El clima 
 La Catalunya humida 
 La Catalunya seca
 Els paisatges de Catalunya

4   La població i els sectors 
econòmics a Catalunya 

56

 La població de Catalunya
 La població i el treball
 El sector primari
 El sector secundari
 El sector terciari

Temps de lectura. Pensa com... Valora’t

Cooperem 2: Joc amb el vocabulari

5   La prehistòria i l’edat antiga

76

 La prehistòria
 L’edat antiga. Els ibers i els celtes
 Els pobles comerciants del Mediterrani
 El domini dels romans

6  L’edat mitjana

92

 La península Ibèrica i les illes Balears
 La vida a al-Àndalus
 La vida als regnes cristians
 Catalunya en temps medievals

Temps de lectura. Pensa com... Valora’t

Cooperem 3: Línia del temps vivent

Posem-ho en marxa! Itinerari històric

Diccionari visual

Glossari

Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement del medi

2



Saber-ne més Saber fer

Construir un model astronòmic

 El delta de l’Ebre Elaborar i interpretar el gràfic  
del cabal d’un riu

 El canvi climàtic
 La destrucció del paisatge

Interpretar un climograma

 L’esperança de vida
 Els aliments km0
 La bombolla immobiliària
 El turisme a Catalunya

Interpretar una piràmide de població

Descobrir el passat

 L’islam Diferenciar construccions 
romàniques i gòtiques

Competències

Treballaràs les competències  
al llarg de tot el llibre, 
especialment en les activitats  
i els apartats marcats amb 
aquestes icones.

Competència social  
i ciutadana

Competència  
en el coneixement  
i la interacció  
amb el món físic

Competència d’autonomia, 
iniciativa personal  
i emprenedoria

Competència 
comunicativa lingüística  
i audiovisual

Competència matemàtica

Competència artística  
i cultural

Competència d’aprendre  
a aprendre

Competència digital

3



4

Així és el llibre 

El llibre Coneixement del medi  
social i cultural 5 consta de 6 unitats.

Les unitats comencen amb l’apartat  
Observem i descobrim, que et proposa  
observar i interpretar imatges i alhora descobrir 
diferents aspectes relacionats amb els continguts 
que treballaràs a la unitat. L’activitat d’Oralitat  
us convida a tots a utilitzar diferents estratègies  
per parlar en públic.

En l’apartat Què en sé? recordaràs conceptes  
que ja saps o coneixes i tenen a veure amb la unitat. 
L’apartat Saber fer et presenta un projecte  
per aplicar tot el que has après a la unitat. 22 23

 El territori de Catalunya s’organitza en 
42 comarques. Aquestes comarques  
es poden agrupar en comarques  
de muntanya, de plana i de costa.

 Quines són les característiques  
que destacaries de les comarques  
de cadascun d’aquests grups?

 Pensa-hi, copia i completa la taula 
amb el nom de tres comarques  
que formin cada grup.

Comarques 
de muntanya

Comarques 
de plana

Comarques 
de costa

 Cada comarca té uns elements de relleu 
característic. Per exemple, un delta  
el trobarem en una comarca de costa  
i un altiplà es trobarà en una comarca  
de plana.

 Escriu el nom dels elements de relleu 
segons el color que els correspongui.

 muntanya   plana

 costa

 illa – serralada – plana – platja 
altiplà – penya-segat – turó – vall 

cala – golf – depressió – delta 
península – cap – serra

 Hi ha algun element que el pots 
escriure en més d’un color? Quin?

QUÈ EN SÉ?

Observem i descobrim

 Què veus en aquesta imatge? Quins elements destacaries?

 On creus que podem trobar aquest relleu? 

 oralITaT. Explica com et podries orientar si estiguessis  
en aquest paisatge. Faries servir aquesta eina? Com?  
Quin punt cardinal li falta? Per què creus que no hi és?

2 El relleu de Catalunya

 SaBEr FEr

Elaborar i interpretar el gràfic del cabal d’un riu

El cabal del riu és la quantitat d’aigua que porta el riu. 
Hi ha rius amb un cabal molt regular, com el riu 
Segre, i d’altres, com el Llobregat, amb un cabal  
que varia sovint, sobretot a l’estiu.

Aquí aprendrem a buscar la informació per elaborar  
i interpretar el gràfic del cabal d’un riu. Seguirem 
l’exemple del riu Besòs.
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4La població de Catalunya

La població d’un territori és el nombre total de persones que hi viuen. 

El padró i el cens són uns documents que ens permeten conèixer 
la població d’un territori i les seves característiques. Per exemple: 
les persones que viuen a cada casa, el nom, el sexe, l’edat, els 
estudis, l’ocupació, etc.

La població a Catalunya ha anat creixent des de començaments del 
segle xx. L’any 1900 Catalunya tenia uns 2.000.000 d’habitants, 
mentre que l’any 2016 la població a Catalunya era de 7.522.596 ha- 
bitants.

Els factors que canvien la població 
La població d’un indret va canviant. Hi ha factors que la fan aug-
mentar i d’altres que la fan disminuir.

 Els factors que fan augmentar la població són la natalitat i la 
immigració. La natalitat són les persones que neixen i la immi-
gració són les persones que arriben per viure o treballar a un lloc.

 Els factors que fan disminuir la població són la mortalitat i l’emi-
gració. La mortalitat són les persones que moren i l’emigració 
són les persones que se’n van a viure o treballar a un altre lloc.

L’evolució de la població

Per saber si la població d’un territori creix o disminueix en un any, 
s’ha de calcular el creixement natural i el saldo migratori.

El creixement natural és la diferència entre els naixements i les 
defuncions en un any.

Creixement natural 5 naixements 2 defuncions

En els últims anys, a Catalunya tant la natalitat com la mortalitat 
són baixes. El retard a l’hora de tenir el primer fill, la pèrdua de 
llocs de treball, la pujada de preus de la majoria de productes, etc. 
han fet que la natalitat disminuís. Per una altra banda, les millores 
en l’alimentació i en sanitat han afavorit que les persones visquin 
més anys.

Tot i que la natalitat sigui baixa, com també ho és la mortalitat, el 
creixement natural dels darrers anys a Catalunya és positiu. Per 
tant, han nascut més persones de les que han mort.

El saldo migratori és la diferència entre la immigració i l’emigració 
en un any.

Saldo migratori 5 immigració 2 emigració

A Catalunya, el saldo migratori va variant segons els moments 
econòmics, socials, etc.

L’estructura de la població

L’estructura per edats de la població, és a dir, la proporció de  
joves, adults i ancians, i l’estructura per sexes, és a dir, el nom- 
bre de dones i homes, també va variant amb el temps.

Catalunya té una població envellida perquè neixen pocs infants 
i les persones grans viuen molts anys. 1

 La població jove són les persones de 0 a 14 anys. A Ca-
talunya només 16 de cada 100 persones hi pertanyen.

 La població adulta són les persones de 15 a 64 anys. A 
Catalunya la formen 66 persones de cada 100.

 La població anciana són les persones de 65 anys i més.  
A Catalunya ho són 18 persones de cada 100.

La densitat de població

Per saber si un territori està molt o poc poblat cal conèixer la  
relació que hi ha entre el nombre d’habitants d’un territori i  
la superfície o extensió d’aquest territori.

Amb aquestes dades es calcula la densitat de població, que 
ens indica el nombre d’habitants que hi ha en cada quilòme- 
tre quadrat de superfície.

 nombre d’habitants
Densitat de població 5 

 km2 de superfície

Quan el nombre de persones que corresponen a 1 km2 és molt 
alt, diem que és una zona densament poblada. Quan el nombre 
és baix, diem que no està densament poblada.

Així, per calcular la densitat de població de Catalunya farem:

 7.522.596 habitantsDensitat  
de població

 5  5 234,29 hab./km2

 32.108 km2

català • castellà
anglès • francès 

mortalitat • mortalidad • mortality  
• mortalité

natalitat • natalidad • birth rate  
• natalité

L’esperança de vida

L’esperança de vida és el nombre 
d’anys que es creu que podrà viu-
re una persona quan neix.

A Catalunya, l’esperança de vida 
de les dones està al voltant dels 
86 anys i la dels homes al voltant 
dels 81 anys.

SABER-NE MÉS

1 població

1 natalitat

1 mortalitat 1 emigració 

1   Estructura de la població per edats a Catalunya, 2015.

població 
jove 16 %

població 
anciana 18 %

població 
adulta 66 %

2 població

1 immigració
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Interpretar una piràmide de població

Les piràmides de població són gràfics que representen la quantitat de persones  
de cada sexe i grup d’edat que hi ha en un territori, en un any determinat.

Observa i llegeix

Per interpretar una piràmide de població ens hem de fixar en els aspectes següents:

1  Identifica la forma que té la piràmide.

A. Piràmide jove. Base molt ampla: alta natalitat. Part central es va fent estreta.  
Vèrtex molt estret: alta mortalitat. Esperança de vida baixa.

B. Piràmide adulta. Base i part central de la mateixa mida: natalitat estabilitzada.  
Vèrtex estret: disminució de la mortalitat. Esperança de vida en augment.

C. Piràmide anciana. Base més estreta que la part central: baixa natalitat.  
Vèrtex ample: baixa mortalitat. Esperança de vida elevada.

2  Observa si tots els grups d’edat tenen la mateixa quantitat d’homes i dones.

3  Fixa’t si hi ha barres que sobresurten de la resta o si n’hi ha d’entrants. Les entrants 
indiquen una pèrdua de la població a causa de  la mortalitat o l’emigració. Les que 
sobresurten indiquen un augment de població degut a la natalitat o la immigració.

Analitza i respon

7  Observa la piràmide de la pàgina anterior i respon.

a. Com és la base? Què ens indica?

b. Com és la part central? Què significa?

c. Com és el vèrtex? Què ens indica?

d. A quin tipus de població correspon? 

e. Tots els grups d’edat tenen la mateixa quantitat d’homes i dones? 

f. Hi ha alguna barra entrant o sobresortint? A què creus que és degut?

8  EXPRESSIÓ ESCRITA. A partir d’aquestes observacions escriu un text  
on descriguis les característiques de la població de Somàlia l’any 2015.

Compara dues piràmides

9  Observa la piràmide de població de Catalunya l’any 2015. Descriu la població  
tal com has fet amb la piràmide de Somàlia. En què s’assembla l’estructura  
de la població de Catalunya amb la de Somàlia? Es diferencien en alguna cosa?

 

10  RAONA. On creus que es necessitaran més serveis dedicats a les persones  
grans, a Somàlia o a Catalunya? I als infants? Per què?

4 SABER FER
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Somàlia 2015 Població: 11.079.000
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En l’eix vertical es repre-
senten els grups d’edat, 
en trams de cinc anys.

Les barres que es dibuixen 
a la dreta i a l’esquerra indi-
quen la població que hi ha 
en cada grup d’edat i sexe.

En l’eix horitzontal 
es representa la quan-
titat de persones que 
corresponen a cada 
grup d’edat.
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Els continguts es desenvolupen en unes  
8 pàgines. Hi trobaràs:

 El text i les imatges t’expliquen tot  
allò que aprendràs. Amb la icona  
t’avisen que en l’apartat Treballa  
amb la imatge hi ha preguntes  
per aprofundir-hi.

 De tant en tant, trobaràs l'apartat 
Saber-ne més que t'ofereix ampliar  
els teus coneixements sobre algun 
contingut concret.

 Vocabulari en català, castellà, 
anglès i francès de termes treballats 
en les pàgines de l’apartat.

A cada unitat hi ha l’apartat Saber fer, 
que et proposa projectes de tota mena 
per aplicar el que has après a situacions 
diverses que tenen a veure amb tu  
i el medi social i cultural que t’envolta.  
Buscaràs informació, treballaràs  
en grup, interpretaràs diferents tipus  
de gràfics..., tot posant a prova les teves 
intel·ligències.
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Les unitats acaben amb dues pàgines d’Activitats de repàs. 
En aquestes pàgines trobaràs activitats per elaborar diferents 
tipus de resums i esquemes i repassaràs tot el que has après  
a la unitat. En l’activitat Parla idiomes resoldràs el que se’t 
planteja en català, castellà, anglès i francès.

Cada dues unitats trobaràs aquests apartats:

 Temps de lectura, per llegir i comprendre 
diferents tipus de textos sobre temes relacionats 
amb el nostre entorn social i cultural.

 Pensa com..., que et planteja diferents reptes.

  Valora’t, amb una rúbrica perquè avaluïs  
els coneixements adquirits.

  Cooperem, amb una proposta de recerca  
per aplicar una tècnica d’aprenentatge 
cooperatiu.

I, al final del llibre, les pàgines de Posem-ho en marxa! proposen  
un projecte d’emprenedoria per treballar en equip, tot exercitant  
i compartint les vostres intel·ligències i capacitats emprenedores.  
Amb el diccionari visual podràs ampliar el teu vocabulari i,  
al glossari, trobaràs el significat d’algunes paraules tot practicant 
les quatre llengües.

Realitat augmentada

A diverses unitats del llibre trobaràs imatges, 
acompanyades amb la icona , que podràs 
visualitzar en realitat augmentada per mitjà de 
mòbils, tauletes i ordinadors. Per fer-ho, et caldrà 
l’aplicatiu AR Santillana, que es pot descarregar  
tant a Google Play, com a Apple Store.

17  Copia aquesta taula i completa-la.

Poble Originari de... A la península ibèrica van fundar...

Fenicis

Grecs

Romans

18  Fes una línia del temps com aquesta i situa-hi els fets següents:

segle viii aC

3500 aC
s’inventa 

l’escriptura

476 dC
s’acaba 

l’imperi romàsegle vii aC segle vi aC segle iii aC

E  D  A  T    A  N  T  I  G  A

 Establiment de colònies fenícies a la península Ibèrica.  Fundació de Roma.

 Desembarcament dels exèrcits romans a Empúries.  Arribada dels grecs en territori iber.

19  INVESTIGA. Feu grups i repartiu-vos aquests continguts de la unitat: 

 La prehistòria. 

 Els ibers.

 Els celtes.

 Els fenicis.

 Els cartaginesos.

 Els grecs.

 Els romans.

a. Prepareu una presentació amb un editor com PowerPoint o Impress. Partiu de la informació  
de la unitat i completeu-la amb altra que trobeu en llibres i Internet. Busqueu fotografies  
i feu dibuixos per il·lustrar-la. 

b. Trieu dos membres del grup per fer la presentació i exposeu per torns la informació. 

20  COMPRENSIÓ LECTORA. Llegeix el text i respon a les preguntes. 

La Dama de Baza és una escultura que es va trobar el 1971 a la necròpolis de l’antiga  
Basti (Baza), a la província de Granada. És de pedra pintada de diferents  
colors, fa 130 cm d’alt i 105 cm d’ample i la van fer en el segle iv aC. 

La Dama, que representa una figura femenina asseguda,  
és una de les millors mostres d’escultura ibèrica que  
els arqueòlegs han trobat fins ara. Estava dins d’una  
cambra funerària, que es comunicava amb l’exterior perquè  
s’hi poguessin introduir ofrenes. Juntament amb l’escultura  
hi van trobar armes i altres objectes que podrien pertànyer  
a la Dama o bé ser ofrenes. Es creu que era una dona de gran  
importància social, com ara una reina o una sacerdotessa. 

a. A quina època pertany la Dama de Baza? 

b. Per què és important?

c. A quin personatge es creu que representa? En què es basen  
els arqueòlegs per fer aquesta afirmació?

13  RESUM. Llegeix el resum de la prehistoria, en forma de fitxa. Després, fes  
un resum amb la mateixa estructura per a cada poble de l’edat antiga: 

fenicis – cartaginesos – grecs – romans

  Temps que comprèn. Des de fa uns 5.000.000 d’anys fins  
a uns 5.000.

  Períodes. Paleolític, neolític i edat dels metalls. 

  Manera de viure.

– Paleolític. Nòmades. Vivien en coves i a l’aire lliure. 
S’alimentaven de la cacera d’animals i la recol·lecció de fruits. 
Utilitzaven eines i armes fetes de pedra i os. Pintaven en roques  
i coves escenes diàries que anomenem pintures rupestres. 

– Neolític. Sedentaris. Vivien en poblats. Practicaven l’agricultura  
i la ramaderia. Utilitzaven eines de pedra: aixades, falç i molins  
de mà. Practicaven rituals funeraris i construïen menhirs  
i dòlmens. 

– Edat dels metalls. Vivien en petites ciutats. Utilitzaven els metalls per fer eines, adorns i armes. 
Van inventar la roda, l’arada i la vela per als vaixells. Comerciaven amb altres ciutats. Practicaven 
el ritual funerari de la incineració i guardaven les cendres en recipients de fang.

La prehistòria

14  PARLA IDIOMES. En aquests mots  
encreuats hi trobaràs paraules  
de la unitat en diferents idiomes. 

1  Elle a été introduite au néolithique  
pour cultiver de la nourriture.

2  Pueblo comerciante de la edad  
antigua.

3  El van fundar els romans al conquerir  
les terres de la Mediterrània.

4  The people who settled the southern  
and eastern Iberian Peninsula. 

15  EXPRESSIÓ ESCRITA. Explica com va anar millorant la qualitat de vida durant  
la prehistòria gràcies als fets següents: 

 La capacitat de fer foc.  L’invent de la roda i de la vela.

 L’agricultura i la ramaderia.  La utilització dels metalls. 

16  INVESTIGA. Per parelles, entreu a la pàgina web La ruta dels Ibers:  
https://tinyurl.com/h93dv4a. Trieu un grup iber i feu un informe de les seves 
característiques amb fotografies per il·lustrar-lo. 

 Situeu en un mapa els jaciments dels grups d’ibers que heu trobat entre tots.  
Expliqueu-ho.

5
ACTIVITATS DE REPÀS

4

1

2

3

→

→

→

→
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Temps de lectura

El meu poble (fragments)

[…] En un punt de la carretera anomenat 

les Pasteres, les coses es compliquen. 

La visió esdevé panoràmica, vull dir que 

els sentits, a davant, s’hi desfan. Es veu 

molta terra i la mar. És un punt per  

a badar a cor què vols. Hi ha, davant,  

els plans de Palafrugell, la vila que 

fumeja. Més enllà de la vila hi ha molta 

geografia, però no es veu pas. Això fa 

que en dies clars el campanar es retalli 

sobre el Canigó enorme, llunyà i nevat.  

A ponent es veuen les Gavarres  

i a migdia, la mar fins a Tossa,  

endins de l’horitzó vague i dilatat. 

Després de les Pasteres la carretera fa 

un llaç –cinta blanca entre els pins– i hom 

arriba a Sant Sebastià, que és el punt 

més gloriós de Catalunya, l’angle més 

recte que en aquest país fan la terra i la 

mar. És una ermita que, sense ésser alta, 

està voltada d’infinit. 

[…] La marina de Tamariu, d’aquella època tan pròxima i que sembla remotíssima, oferia un paisatge 

d’una simplicitat d’estampa japonesa. No hi havia cap símbol positiu de civilització –ni església, ni 

rellotge públic, ni comunicacions regulars, ni una qualsevol forma d’oficina de l’autoritat. […] Al racó 

de llevant hi havia, incrustades en la penya de color de rosa, un rest de cases d’aire popular. Davant 

de les cases s’obria la platja, una platja de joguina d’una gràcia de forma i de dibuix inoblidable. 

Després, el mar. A tall d’aigua es veien unes barques de color de carbassa, de color de pastanaga, 

verdes, blanques, poma, amb voravius d’un vermell eixelebrat. Estesos a la platja es veien els arreus 

de pescar. Entre les malles de les xarxes brillava la sorra acarminada. 

Josep pla. «El meu poble», dins El meu país. 

1  Quin lloc de la geografia de Catalunya descriu el tex? 

2  Quins pobles i indrets hi apareixen? 

3  Busca en un atles el massís del Canigó. A quina serralada pertany? 

4  Les descripcions que fa Josep Pla ens fan imaginar els llocs amb molt de detall.  

Escull un tros del text i dibuixa’l com te l’imagines. 

Pensa com… Hipàcia d’Alexandria

Hipàcia va néixer sobre l’any 370 a Alexandria, una ciutat del nord  

d’Egipte. Era l’època de l’Imperi romà i les dones no tenien accés  

a l’educació. Però el seu pare, Teó d’Alexandria, era filòsof i matemàtic  

i va donar a la seva filla una formació molt completa. Així, Hipàcia  

es va convertir en una de les millors científiques i filòsofes de l’època. 

Hipàcia és la primera dona astrònoma que coneixem. Va contribuir  

a explicar les òrbites dels planetes i va elaborar un planisferi amb  

els cossos celestes, entre molts altres avenços. A més, va fer invents  

com un tipus d’astrolabi, instrument que serveix per mesurar la posició  

de les estrelles, els planetes i el Sol i que, en l’antiguitat, s’utilitzava per navegar.

Hipàcia deia: «Tingues cura del teu dret a reflexionar, perquè fins i tot el fet de pensar  

erròniament és millor que no pensar en absolut».

 Posa’t en la pell d’Hipàcia d’Alexandria i completa:

a. Vaig tenir sort en la meva època perquè…

b. Avançar en els coneixements d’astronomia és molt important per…

c. Les persones hem de defensar el nostre dret a…

Valora’t
bàSIC 
(1 punt)

AVANçAT  
(2 punts)

ExCEL·LENT  

(3 punts)
Puntuació

El planeta 
Terra

Reconec quin és  

el planeta Terra entre 

altres planetes.

Sé que el planeta Terra 

es troba al sistema solar 

i conec el nom d’altres 

planetes.

Diferencio els planetes  

del sistema solar  

i identifico altres elements 

que hi ha a l’univers.

L’estructura 

de la Terra

Identifico les 

característiques de  

les capes de la Terra.

Anomeno  

els elements de cada 

capa.

Comprenc  

les interrelacions entre  

les capes de la Terra 

 i els seus elements.

El relleu  

de Catalunya

Localitzo Catalunya 

dins la península 

Ibèrica i identifico  

els elements amb què 

limita.

Identifico en un mapa  

de Catalunya on  

es troben les unitats  

de relleu destacades.

Conec les diferències que  

hi ha entre les principals 

unitats de relleu i sé les 

comarques on es troben.

Les aigües  

de Catalunya

Anomeno les xarxes 

fluvials dels dos 

vessants, rius, llacs  

i embassaments. 

Localitzo en un mapa 

on es troben les 

principals costes, rius, 

llacs i embassaments 

de Catalunya.

Elaboro i interpreto  

gràfics sobre els cabals 

dels rius.

38
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Platja de Calella Palafrugell.
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Joc amb el vocabulari
A mesura que avancem en l’estudi del medi, anem incorporant vocabulari nou.  
Ara ja sabeu què és el clima, el paisatge, la població, els sectors econòmics…

 Per a què treballarem en equip?

Treballareu el vocabulari de les unitats del segon trimestre a partir d’un joc.

Fixeu-vos en l’exemple:

A  Fem sortir de la classe dos alumnes. 

B  El mestre escriu la paraula Clima i l’ensenya a tots.

C  Per parelles, sense mirar el llibre ni buscar per Internet, pensem una definició i l’escrivim.

D  Quan entren els companys llegim les definicions de cada parella per ordre,  
fins que els alumnes que han sortit encerten la paraula «clima». 

 Com definiries «clima»? Indica quina definició et sembla més encertada.

a. Temps que fa en un lloc.

b. Temperatures, precipitacions, vents… característics d’un lloc. 

c. Estat característic de l’atmosfera que es repeteix en un lloc al llarg de molts anys. 

 Organització del treball cooperatiu

1  Dividiu la classe en parelles.

2  Trieu un moderador perquè controli els torns i el temps.  

3  Feu una pluja d’idees amb termes que heu estudiat a les unitats 3 i 4 del llibre.  
El mestre farà una llista d’aquests termes. Per exemple: altitud, latitud,  
clima atlàntic, padró…

4  Trieu a sorts la parella que comença. Ha de sortir de l’aula. 

5  Un cop els companys estiguin 
fora, el mestre escriurà un terme  
i us el mostrarà.  

6  La resta de parelles han de pensar 
la definició sense que la paraula 
definida surti, ni tampoc cap 
derivat seu.

 Tindreu un temps límit  
de 3 minuts. 

7  Passat el temps, la parella que 
estava fora entrarà. Per torns, 
cada parella de la classe llegirà  
la definició, fins que l’encertin. 

8  A continuació, li tocarà jugar a una altra parella. I així successivament,  
fins que s’acabin els termes. 

 La parella que encerti més termes guanya. En cas d’empat, guanya la parella  
que els hagi resolt en menys temps. 

9  Entre tots, escolliu les millors definicions i feu un glossari.  
Guardeu-lo al blog de la classe.

 Reflexió sobre l’equip cooperatiu

10  Penseu i valoreu, en comú, aquests aspectes. L’1 és la valoració mínima  
i el 4 la màxima. 

Cooperem 2

Jo
c 
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74 75

1 2 3 4

Tots hem respectat les normes del joc. 

Ens hem organitzat bé amb la nostra parella. 

Hem estat atents mentre jugaven totes les parelles.

Hem fet un glossari útil per a la classe. 
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P O S E M - H O E N M A R X A !

Itinerari històric

Saps què va passar a la teva localitat durant la prehistòria,  

l’edat antiga o l’edat mitjana? Podem esbrinar-ho  

i després explicar-ho tot fent de guies turístics!

Tenim una idea

1  Formeu parelles i ompliu la fitxa següent.  

S’han trobat algunes d’aquestes restes en la vostra localitat?

El passat del lloc on visc

Nom del poble o ciutat: 
 Comarca: 

 Jaciments prehistòrics 
Restes iberes

 Restes gregues 
Restes romanes

 Restes visigòtiques 
Restes musulmanes

A

C

E

B

D

F
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5
prehistòria • prehistoria • prehistory • préhistoire

runes • ruinas • ruins • ruines

passat • pasado • past • passé

monument • monumento  
• monument • monument

història • historia  
• history • historie

dòlmen • dolmen  
• dolmen • dolmen

art • arte  
• art • art

neolític • neolítico  
• Neolithic • Néolithique
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Aiguamoll • Humedal • Wetland • MarécageExtensió de terreny prop de la costa coberta d’ai-gua. Per exemple: els aiguamolls de l’Empordà. 
Altitud • Altitud • Altitude • AltitudeAltura de un punto de la Tierra respecto al nivel del mar.

Aqüeducte • Acueducto • Aqueduct • AqueducA bridge-shaped structure used to carry water across a valley. The ancient Romans built aque-ducts such as the one in Tarragona.
Atmosfera • Atmósfera • Atmosphere • AtmosphèreEnveloppe gazeuse entourant la Terre.

Biosfera • Biosfera • Biosphere • BiosphèrePart de la Terra on hi ha els éssers vius. Està for-mada per la part inferior de l’atmosfera, els mars  i els oceans i la capa més exterior de l’escorça.

Cens • Censo • Census • RecensementLista oficial de los habitantes de una población o un territorio, con información sobre sus estudios, de qué trabajan, etc.

Clima • Clima • Climate • ClimatThe prevailing weather conditions of a given place, such as temperature and precipitation, over a long period of time. Examples include the Mediterranean climate, mountain climate, Atlantic climate, etc. 
Climograma • Climograma • Climate graph  • Diagramme climatique
Représentation graphique des données climatiques (température et précipitations) prises à un endroit donné pendant un an. 

Colònia • Colonia • Colony • ColonieTerritori ocupat i governat per una nació llunyana. Per exemple, els antics grecs van formar colònies en el Mediterrani. 

A

B

C

Comerç • Comercio • Trade • CommerceCompra, venta e intercambio de mercancías.
Costa • Costa • Coast • Côte
The part of the land near or bordering the sea. 

Delta • Delta • Delta • Delta
Quantité de terre qui s’accumule à l’embouchure de quelques fleuves, souvent en forme de trian-gle. La formation des deltas est due à l’amas de dépôts transportés par les fleuves. Per exemple: le delta de l`Èbre. 

Depressió • Depresión • Depression • DépressionExtensió de terreny situada més fonda que els terrenys que l’envolten. Per exemple: la depressió Central. 

Emigrar • Emigrar • To emigrate • ÉmigrerDejar el propio país para ir a vivir a otro, o bien ir a vivir a otra zona del propio país.
Estel • Estrella • Star • Étoile
A luminous celestial body. For example, the Sun is a star.

Galàxia • Galaxia • Galaxy • GalaxieAssemblage d’étoiles dans l’espace. La Voie lactée est la galaxie dans laquelle se trouve le Système solaire.

Geosfera • Geosfera • Geosphere • GéosphèrePart rocosa de la Terra. Està formada per tres ca-pes: l’escorça, que és la més exterior, el mantell, al mig, i el nucli, que és la part més interna de la Terra. 
Gòtic • Gótico • Gothic • GothiqueEstilo de arquitectura extendido por Europa desde el siglo xiii hasta el siglo xv. En Cataluña se cons-truyeron obras de estilo gótico, como la catedral de Gerona.
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El sistema solar

Quan mirem el cel de nit, hi veiem milers de punts que brillen. 

Aquests punts són astres o cossos celestes. La majoria són 

estels, però també hi ha planetes, com la Terra.

El sistema solar està format pel Sol i tots els astres que giren 

al seu voltant. Aquests astres són planetes, planetes nans  

i cossos celestes petits, com els asteroides i els cometes. 4

Els planetes

Els planetes són astres grans, esfèrics i sense llum pròpia. 

Aquests astres giren al voltant del Sol seguint un recorregut 

gairebé circular, anomenat òrbita.

Segons la seva distància al Sol, els planetes del sistema solar 

poden ser:

 Planetes interiors. Són els quatre planetes més propers al 

Sol i els més petits. Estan compostos de roques i metalls.

 Planetes exteriors. Són els quatre planetes que estan més 

allunyats del Sol i els més grans. Són de naturalesa gasosa.

Al voltant de la majoria dels planetes giren uns altres astres 

més petits, els satèl·lits.

La Terra té un únic satèl·lit, la Lluna. En canvi, al voltant de 

Júpiter giren més de seixanta satèl·lits.

Els planetes són cossos sòlids que giren al voltant del Sol 

o d’un altre estel i que no tenen llum pròpia.

TREBALLA AMB LA IMATGE

  Quins són els quatre planetes 

que estan més a prop del Sol?

  Quins són els quatre més 

llunyans?

  Entre quins dos planetes 

trobem la Terra?

  En quin planeta podria anar  

a viure l’astronauta? Per què?

4   Esquema del sistema solar.  

El Sol és l’estel del sistema  

solar a l’entorn del qual giren 

diversos astres. 

3  Fixa’t en els planetes del sistema solar i respon.

 

a. Quin és el planeta més gran del sistema solar? I el més petit?

b. Quins són els planetes interiors? I els exteriors?

c. Ordena els planetes de més petits a més grans.

ACTIVITATS

cinturó de Kuiper

Neptú

Plutó

Saturn

Mercuri

Venus

cinturó d’asteroides

Terra
Sol

Júpiter

Mart

cometa

Urà

10
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Observem i descobrim

 Què és el que veus en la fotografia? Descriu-ho.

 Hi ha éssers vius a la imatge? Quins? I éssers inerts? Quins?

 Per què creus que té aquests colors?

 La superfície de la Terra la veiem sempre marró?   
Explica de quins altres colors l’has vist.

 ORALITAT. Si necessitéssiu veure un estel determinat  
del cel, com ho faríeu?

1
La Terra,  
el nostre planeta

6



  La Terra, el planeta on vivim, és una  
gran esfera. Gira al voltant del Sol  
en un moviment de translació. També  
gira sobre si mateixa, com una baldufa, 
en un moviment de rotació.

 El Sol és l’estel més proper a la Terra.  
Surt per l’est a l’alba i es pon per l’oest  
al capvespre.

 La Lluna és el satèl·lit de la Terra.  
No té llum pròpia, però està il·luminada 
pel Sol. En el seu recorregut, veiem  
la Lluna de diferents formes, són les 
fases de la Lluna.

 Digues el nom d’altres planetes a més 
de la Terra.

 Digues tres diferències entre un estel  
i un satèl·lit.

 Les roques són els materials que formen 
la part sòlida del nostre planeta. Estan 
compostes per minerals. Algunes, a més, 
contenen restes d’animals o plantes.

 Hi ha roques, com la calcària, que estan 
formades per un sol mineral. D’altres, 
com el granit, estan formades per 
diversos minerals.

 Les roques es fan servir en  
la construcció i com a matèria  
primera en algunes indústries.

 Observa les roques d’aquestes 
fotografies. Quina creus que és granit  
i quina calcària? Per què?

QUÈ EN SÉ?

 SABER FER

Construir un model astronòmic

En aquesta unitat construiràs un model que representi 
el moviment de translació de la Terra.

Així podràs entendre de manera més visual aquest 
moviment del nostre planeta.

A

B
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1L’univers

L’univers és un espai immens la mida del qual encara no es 
coneix amb exactitud. L’univers està format pel conjunt de  
tots els astres o cossos celestes que hi ha i l’espai que hi ha 
entre ells. La Terra i el sistema solar són en l’univers. 1

1   El firmament des de la Terra. 

Els estels

Els estels són grans esferes de gas. Al seu interior es produeix 
molta energia que s’emet com a llum i calor.

Alguns estels, com el Sol, tenen planetes que giren al seu 
voltant.

Els estels es caracteritzen per:

 Color i mida. Segons la temperatura dels estels, poden ser 
de colors diversos (blaus, grocs, taronges o vermells) i tenir 
mides diferents (nans, gegants o supergegants).

 Lluminositat. Segons la quantitat d’energia que emet un 
estel, aquest pot ser més o menys lluminós.

 Brillantor. És la llum que es percep des de la Terra. Depèn 
de la lluminositat de l’estel i de la distància a què està de la 
Terra.

Els estels són esferes de gas que emeten energia en forma 
de llum i calor.

TREBALLA AMB LA IMATGE

  Descriu tot el que vegis  
en aquesta imatge.

  Què són els punts lluminosos? 
Raona la resposta.

català • castellà
anglès • francès 

estel • estrella • star • étoile

galàxia • galaxia • galaxy • galaxie

univers • universo • universe • univers
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1

Les constel·lacions

Les constel·lacions són conjunts d’estels que es veuen propers 
en una regió del cel.

Com que la Terra gira sobre si mateixa i al voltant del Sol, al 
llarg d’una nit unes constel·lacions es van amagant i en surten 
unes altres. Per aquesta raó, tampoc es veuen les mateixes al 
llarg de tot l’any, ni es veuen les mateixes constel·lacions des 
de l’hemisferi nord que des de l’hemisferi sud. 2

Les constel·lacions són conjunts d’estels agrupats de 
manera que ens suggereixen una forma o una figura.

Les galàxies

Les galàxies són agrupacions de milers o milions d’estels, jun-
tament amb fragments de roca i gas. Segons la forma, poden 
ser el·líptiques, espirals o irregulars. 3

El sistema solar es troba en una galàxia espiral anomenada Via 
Làctia. Nosaltres estem en un dels braços d’aquesta galàxia, 
lluny del centre, anomenat braç d’Orió. 

Gairebé tot el que veiem de nit, quan mirem a l’espai on hi 
ha els estels i els astres, el firmament, són cossos celestes 
que pertanyen a la nostra galàxia. La resta de galàxies estan 
molt allunyades i no es poden observar a ull nu. Per fer-ho cal 
utilitzar telescopis.

Les galàxies són agrupacions d’estels, roques, pols i gas.

2   La constel·lació de l’Ossa Major 
és visible tot l’any a l’hemisferi 
nord. La unió de les seves set 
estrelles principals es coneix com 
el carro.

1  Creus que els estels que formen una constel·lació  
es troben a prop els uns dels altres en l’univers?  
Per què?

2  Busca informació sobre la Via Làctia. Trobaràs 
informació en webs, vídeos... Comparteix  
la informació amb els companys.

a. Creus que tots els astres que nosaltres podem veure  
al firmament estan a la mateixa galàxia? Per què?

b. Els romans anomenaven la nostra galàxia «Camí  
de llet». Per què creus que li van posar aquest nom?

ACTIVITATS

3   Tipus de galàxies: A. El·líptica.  
B. Espiral. C. Irregular.

A

B

C
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1El sistema solar

Quan mirem el cel de nit, hi veiem milers de punts que brillen. 
Aquests punts són astres o cossos celestes. La majoria són 
estels, però també hi ha planetes, com la Terra.

El sistema solar està format pel Sol i tots els astres que giren 
al seu voltant. Aquests astres són planetes, planetes nans  
i cossos celestes petits, com els asteroides i els cometes. 4

Els planetes

Els planetes són astres grans, esfèrics i sense llum pròpia. 
Aquests astres giren al voltant del Sol seguint un recorregut 
gairebé circular, anomenat òrbita.

Segons la seva distància al Sol, els planetes del sistema solar 
poden ser:

 Planetes interiors. Són els quatre planetes més propers al 
Sol i els més petits. Estan compostos de roques i metalls.

 Planetes exteriors. Són els quatre planetes que estan més 
allunyats del Sol i els més grans. Són de naturalesa gasosa.

Al voltant de la majoria dels planetes giren uns altres astres 
més petits, els satèl·lits.

La Terra té un únic satèl·lit, la Lluna. En canvi, al voltant de 
Júpiter giren més de seixanta satèl·lits.

Els planetes són cossos sòlids que giren al voltant del Sol 
o d’un altre estel i que no tenen llum pròpia.

TREBALLA AMB LA IMATGE

  Quins són els quatre planetes 
que estan més a prop del Sol?

  Quins són els quatre més 
llunyans?

  Entre quins dos planetes 
trobem la Terra?

  En quin planeta podria anar  
a viure l’astronauta? Per què?

4   Esquema del sistema solar.  
El Sol és l’estel del sistema  
solar a l’entorn del qual giren 
diversos astres. 

cinturó de Kuiper

Neptú

Plutó

Saturn
MercuriVenus

cinturó d’asteroides

Terra

Sol Júpiter

Mart

cometa

Urà
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1

Els planetes nans

Els planetes nans són cossos esfèrics sense llum pròpia que 
giren al voltant del Sol. Són més petits que els planetes.

El més conegut d’aquests planetes nans és Plutó, que fins fa 
poc temps es pensava que era un planeta.

Els cossos celestes petits

Els cossos celestes petits formen un grup que inclou desenes 
de milers d’asteroides i cometes.

 Els asteroides són fragments de roca amb forma irregular 
que giren al voltant del Sol. Es troben sobretot al cinturó 
d’asteroides entre Mart i Júpiter, i al cinturó de Kuiper, més 
enllà de Neptú.

 Els cometes són astres glaçats que giren al voltant del Sol, se-
guint una òrbita ovalada. Quan s’acosten al Sol, l’escalfor n’eva-
pora part dels materials i es forma una cua de gas i pols. 5

De vegades, un asteroide o un cometa xoca contra altres astres 
i formen cràters a la seva superfície. Els fragments resultants 
d’aquests xocs s’anomenen meteorits. Quan els meteorits són 
molt petits es desintegren en entrar a l’atmosfera, i deixen un 
solc lluminós que anomenem estel fugaç. Altres no es desin-
tegren i arriben a la superfície de la Terra.

Els cossos celestes petits del sistema solar són els asteroi-
des i els cometes. Els meteorits són fragments d’aquests 
cossos celestes. 5   El cometa Halley és visible  

des de la Terra cada 75 anys.

català • castellà
anglès • francès 

asteroide • asteroide • asteroid • astéroïde

cometa • cometa • comet • comète

planeta • planeta • planet • planète

3  Fixa’t en els planetes del sistema solar i respon.

 

a. Quin és el planeta més gran del sistema solar? I el més petit?

b. Quins són els planetes interiors? I els exteriors?

c. Ordena els planetes de més petits a més grans.

ACTIVITATS

Mercuri Terra
Júpiter

Urà

Venus Mart
Saturn

Neptú
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1L’estructura de la Terra

La Terra és un planeta rocallós i gran part de la seva superfície 
està coberta d’aigua. La Terra està formada per quatre capes: 
l’atmosfera, la hidrosfera, la geosfera i la biosfera. 6

L’atmosfera

L’atmosfera és la capa més externa de la Terra, està formada 
per aire i és la que regula la temperatura de la superfície ter-
restre. L’aire és una barreja de gasos. Els més abundant són 
el nitrogen i l’oxigen.

L’atmosfera es divideix en diverses capes. 7

 Troposfera. És on es produeixen els fenòmens atmosfèrics, 
com ara els vents, les pluges i les tempestes. La majoria dels 
gasos de l’atmosfera són en aquesta capa.

 Estratosfera. La temperatura és baixa. A la part més alta 
de l’estratosfera hi ha la capa d’ozó. L’ozó és un gas que 
actua com a barrera contra els raigs ultraviolats que arriben 
del Sol i que són perjudicials per als éssers vius.

 Mesosfera. És una capa on no hi ha vapor d’aigua.

 Termosfera. Està formada, principalment, per nitrogen.

 Exosfera. És la capa més externa de l’atmosfera. Gairebé 
no conté gasos i constitueix el límit amb l’espai exterior.

L’atmosfera és la capa externa de la Terra formada per 
gasos.

La hidrosfera

La hidrosfera és el conjunt d’aigua del planeta, en qualsevol 
dels estats en què es pot trobar.

 Aigua líquida. La major part d’aquesta aigua és aigua salada 
que es troba als mars i als oceans. L’aigua dolça és al conti-
nent i a les illes en forma de rius, llacs i aigües subterrànies.

 Aigua sòlida. Es troba en forma de gel a les zones més 
fredes del planeta, especialment a les zones polars i els cims 
de les altes muntanyes.

 Aigua en estat gasós. És en forma de vapor d’aigua i la 
trobem a l’atmosfera. Quan es condensa forma els núvols.

La hidrosfera és l’aigua que trobem al planeta en estat 
líquid, sòlid i gasós.

troposfera

estratosfera

capa d’ozó

mesosfera

termosfera

exosfera

0 km

12 km

50 km

80 km

600 km

10.000 km

geosfera

atmosfera

6   Les capes de la Terra.

7  Les capes de l’atmosfera.

biosfera

hidrosfera
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català • castellà
anglès • francès 

atmosfera • atmósfera • atmosphere  
• atmosphère

biosfera • biosfera • biosphere • biosphère

geosfera • geosfera • geosphere  
• géosphère

hidrosfera • hidrosfera • hydrosphere  
• hydrosphère

4  RAONA. És encertat dir que la geosfera és la part sòlida de la Terra? Per què?

5  Escriu una llista de les capes del nostre planeta, ordenades de l’exterior cap a l’interior.

ACTIVITATS

8   Les capes de la geosfera.

La geosfera

La geosfera és la part rocosa de la Terra. És una gran esfera, 
amb una superfície irregular. A la geosfera es distingeixen: 8

 Escorça. És la capa més externa i fina. És sòlida i està for-
mada per roques. L’escorça que forma els continents és la 
més gruixuda, d’uns 70 km, i s’anomena escorça continental. 
L’escorça que hi ha al fons dels oceans és més prima, d’uns 
12 km, i s’anomena escorça oceànica.

 Mantell. És una capa d’uns 2.900 km de radi. La temperatura 
és elevada, i en les parts més profundes les roques estan 
foses. Aquestes roques formen el magma.

 Nucli. És la part més interna de la Terra i està formada per ferro  
i altres metalls. És una esfera d’uns 3.450 km de radi. La 
seva temperatura és més alta que la del mantell. 
Els materials del nucli extern es troben 
en estat líquid, i els del nucli
intern, en estat 
sòlid.

La geosfera és la part rocosa de la Terra. La formen  
l’escorça, el mantell i el nucli.

La biosfera

Els éssers vius del nostre planeta ens distribuïm entre la su-
perfície dels continents, l’atmosfera i la hidrosfera. 

El conjunt de tots aquests éssers vius s’anomena biosfera.

escorça

escorça continental
escorça oceànica

mantell

nucli 
intern

nucli 
extern

3.450 km2.900 km70 km0 km
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1L’escorça canvia

L’escorça terrestre canvia constantment. Alguns canvis es produeixen a 
la superfície de la Terra. Les roques es trenquen, es desgasten i es dis-
greguen per l’acció dels fenòmens atmosfèrics com la pluja, el vent i els 
canvis de temperatura i els éssers vius. Sobre aquestes roques trencades 
i desgastades tenen lloc els processos d’erosió, transport i sedimentació.

Altres canvis es produeixen a l’interior de la Terra, on s’emmagatzema 
energia. Quan aquesta energia s’allibera provoca les erupcions volcàni-
ques i els terratrèmols, que trenquen i transformen la superfície terrestre.

L’erosió, el transport i la sedimentació

L’erosió es produeix quan el vent o l’aigua arrenquen i arrosseguen 
fragments de roca.

 El vent arrossega les partícules sòlides de sorra o de pols. Amb aques-
tes partícules va esgarrapant i desgastant les roques.

 A mesura que l’aigua del riu corre avall, arrenca i mou fragments de 
roca de mides diferents del seu llit.

 Les onades del mar, en topar amb la part baixa dels penya-segats, 
els van desgastant i formen arcs i coves.

Els materials arrencats de les roques per l’erosió són transportats per 
l’aigua i el vent. Poden arribar a recórrer grans distàncies.

Els rius també transporten materials des del curs alt fins als cursos mitjà i 
baix. Les roques de mida mitjana són transportades per arrossegament o 
saltant, mentre que les partícules més petites ho fan suspeses en l’aigua.

Quan l’aigua i el vent perden velocitat, té lloc la sedimentació. És a dir, 
els materials que transporten es dipositen a la superfície i s’acumulen. 
Així, els rius formen deltes a la desembocadura amb els materials que 
han transportat, i el vent forma dunes als deserts de sorra i a les costes. 
Aquests dipòsits són els sediments.

Les roques de l’escorça terrestre pateixen erosió i els seus materials 
es transporten i se sedimenten.

dibuix esquemàtic, tipus pàgina 16, exercici 5, 
unitat 1 MEC on escriurem les llegendes

català • castellà
anglès • francès 

erosió • erosión • erosion  
• érosion

sedimentació • sedimentación  
• sedimentation • sédimentation

transport • transporte  
• transport • transport

1

2

3

1  Erosió. El vent arrenca 
els materials.

2  Transport. El vent trasllada 
els materials que ha arrencat.

3  Sedimentació. Els materials es di-
positen i s’acumulen formant dunes.
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Els volcans  
i els terratrèmols

Els volcans són les esquerdes de l’es-
corça terrestre per on surt el magma 
de l’interior de la Terra. Quan el mag-
ma arriba a la superfície rep el nom 
de lava.

Els volcans solen alternar temporades 
en què es mantenen inactius amb d’al-
tres en què tenen lloc les erupcions 
volcàniques i emeten lava. A més, 
també expulsen gasos, cendres i frag-
ments de roca de mides diferents. 9

Els terratrèmols són moviments brus-
cos i breus que es produeixen per 
vibracions o trencaments de l’escorça 
terrestre en una zona més o menys 
extensa.

En l’escorça terrestre es produeixen moviments de manera 
contínua, però són tan petits que no els percebem. Però de 
vegades els terratrèmols són molt forts i poden fer que variï el 
relleu d’una zona.

Quan té lloc el terratrèmol sota el mar, es poden produir ter-
ratrèmols submarins i tsunamis, onades gegants.

L’energia interna de la Terra dona lloc a volcans i terra-
trèmols.

9   Esquema d’un volcà. 

TREBALLA AMB LA IMATGE

  Quants cràters veus en aquest 
volcà? Explica-ho.

  On creus que hi ha el magma? 
I la lava?

6  Observa aquestes fotografies.  
Creus que es poden relacionar  
amb l’erosió, el transport  
o la sedimentació? Per què?

7  EXPRESSIÓ ESCRITA. Escriu un text  
on descriguis l’erupció d’un volcà.

8  Al parc natural de la Zona Volcànica  
de la Garrotxa trobem el Croscat.  
Busca’n informació. Digues semblances i diferències entre aquest volcà  
i l’esquema del dibuix d’aquesta pàgina.

ACTIVITATS

Con volcànic: 
acumulació  
de materials 
que el volcà ha 
anat expulsant.

Cambra magmàtica: 
lloc de l’escorça on 
s’acumula el magma.

Xemeneia: conducte 
per on ascendeix  
el magma.

Cràter: orifici 
per on surt  
el magma.

A B C
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1Les roques de l’escorça

A l’escorça terrestre hi trobem roques. Hi ha roques dures, 
com el marbre i altres menys dures, com l’argila. Algunes ro-
ques estan formades per un sol component i altres, per més 
d’un component.

Segons el seu origen les roques es classifiquen en magmàti-
ques, sedimentàries i metamòrfiques. Amb el pas del temps les 
roques es van transformant en altres de diferents. El conjunt 
d’aquestes transformacions s’anomena cicle de les roques.

català • castellà
anglès • francès 

mineral • mineral • mineral • minérai 

roca • roca • rock • roche

sediment • sedimento • sediment  
• sédiment 

erosió, transport, sedimentació i compactació
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Roques metamòrfiques

Es formen a partir de les roques magmàti-
ques o sedimentàries. Quan aquestes ro-
ques estan sotmeses a pressions intenses 
i temperatures altes a l’escorça i no arriben 
a fondre’s, es transformen en un tipus de 
roca diferent. Per exemple, la pissarra.

Roques sedimentàries

Es formen a partir de les 
restes d’altres roques, 
d’éssers vius o bé de les 
substàncies dissoltes en 
l’aigua.

Hi ha zones on els se-
diments s’acumulen, es 
compacten i es conver-
teixen en una roca. Per 
exemple, el conglomerat.

Roques magmàtiques

Es formen a partir de la solidificació del magma a l’interior 
de la Terra. També pot passar que la lava que expulsa un 
volcà es refredi a la superfície. Per exemple, el basalt. 
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9  Formeu parelles i fixeu-vos en la roca i el mineral d’aquestes fotografies.

a. Quina és la roca? I el mineral? Per què?

b. Busqueu informació sobre el carbó i el talc. Per a què es fan servir? Com són?  
On els podem trobar? Comenteu tota la informació amb la vostra parella.

c. Elaboreu una fitxa amb la informació trobada. Comproveu les vostres  
informacions amb la resta de companys de la classe.

10  Relaciona cada mineral amb la seva utilitat.

  Grafit   És la sal comuna.

  Malaquita   Se’n fan mines de llapis.

  Sal gemma   Es fa servir en joieria.

  Magnetita   S’utilitza com a imant.

ACTIVITATS

Carbó

Talc

Quars

El quars és el mineral més abun-
dant. Forma part de moltes ro-
ques. Sovint és incolor o blanc i 
brilla com un vidre. És molt dur  
i quan es trenca els seus frag-
ments tenen superfícies corbes.

Es fa servir en la indústria del vidre, 
de la ceràmica i de la rellotgeria.

Or

L’or és un mineral me-
tàl·lic brillant. És un mi-
neral molt dur.

Es troba en forma de 
palletes als rius i també 
a les roques. És molt 
utilitzat en joieria.

Guix

El guix és un mineral de color 
blanc, gris, groc o, fins i tot, 
incolor, i brilla. És molt tou i 
es dissol amb aigua.

Es fa servir per fer les barre-
tes per escriure a la pissarra 
i també per a la construcció.

Els minerals

Els minerals són els components que formen les roques. A la Terra hi 
ha molts tipus de minerals, se’n coneixen més de 4.000 de diferents.

Cada mineral té unes propietats característiques que ens permet dife-
renciar-los els uns dels altres. 

 Color. Cada mineral té un color característic. Poden ser de color blanc, 
vermell, groc, verd, etc. Alguns poden tenir més d’un color.

 Brillantor. Alguns minerals brillen com si fossin un cristall, d’altres 
com si fossin metàl·lics, etc. També hi ha minerals que no brillen.

 Duresa. Un mineral és dur quan és difícil ratllar-lo, i tou quan és fàcil fer-ho.

 Fractura. La forma que adquireix un mineral quan es trenca. Per 
exemple, es poden trencar com si fossin escates o bé trencar-se amb 
moltes formes corbes.

Alguns minerals que pots identificar per alguna d’aquestes caracterís-
tiques són:

Olivina

Caolí
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Construir un model astronòmic

Un model és una representació de la realitat.  
Serveix per mostrar com són o com funcionen  
algunes coses difícils de veure. Per exemple,  
recordes els moviments de la Terra?

La Terra fa dos moviments:

 Moviment de rotació. És el gir que fa la Terra  
sobre ella mateixa. Triga 24 hores a fer la volta  
sencera. Aquest moviment dona lloc al dia  
i a la nit.

 Moviment de translació. És el desplaçament  
que fa la Terra al voltant del Sol. Triga 365 dies  
i unes sis hores per fer una volta completa.  
Aquest moviment dona lloc a les estacions.

Ara, representarem el moviment  
de translació de la Terra.  
Què et sembla? Estàs preparat?  
Doncs, endavant!

Reuneix el material

Necessites filferro, una placa gruixuda  
de porexpan d’algun embalatge, un retolador,  
una llanterna i una bola de suro blanc  
de quinze centímetres de diàmetre  
aproximadament.

 SABER FER

La intensitat i la quantitat de llum 
que arriba a un hemisferi a l’hivern 
és menor que a l’estiu.

estiu

primavera

tardor

hivern

Sol

L’eix de rotació de la Terra és un eix imaginari que 
coindeix amb la línia que uneix el pol nord i el pol sud.

eix de rotació

pol 
nord

pol 
sud

pla de 
translació

sentit  
de rotació
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Construeix el model

Segueix els passos següents per construir el teu  
model astronòmic.

1  Decora la bola de suro com un globus terraqüi.

2  Dibuixa amb el retolador a la bola els dos  
pols i la circumferència de l’equador.  
Escriu N, nord, i S, sud, en els hemisferis  
que corresponguin.

3  Doblega el filferro tal com es veu a la imatge, amb ajuda del mestre.

4  Travessa la bola de suro amb el filferro, de manera que 
aquest passi pels dos pols.

 

5  Punxa l’extrem del filferro al suro que farà de base per al teu planeta.

Fes, observa, pensa i respon

Per posar a prova el teu model necessites anar a algun espai amb poca llum i...

 Il·lumina un cantó de la bola de suro amb la llanterna. Aquesta llanterna farà de Sol.

 Posa el teu model en les posicions que mostren les imatges i enfoca’l amb la llum  
de la llanterna.

 

BA

11  RAONA. Explica què creus que representa aquest procés.

a. Indica on està l’hemisferi nord en cada imatge. Com ho saps?

b. Fixa’t en el teu model. Què passa en el pol nord a l’estiu? I a l’hivern?

1
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12  RESUM. Copia i completa.

 L’univers és el conjunt de  i l’  que hi ha entre ells. Els  són esferes  
que emeten  i ; l’agrupació dels , les , la  i el  formen  
les .

 El sistema solar és a l’univers, a la  anomenada Via Làctia. El sistema solar està  
format pel  i els . En aquest sistema també trobem cossos celestes petits  
com els  i els .

 L’ , la , la  i la  formen les capes de la Terra.

 L’escorça terrestre canvia . Hi ha canvis a la  de la Terra i altres a l’   
com els  i els . 

 Les  que trobem a l’escorça poden ser roques , roques  o roques .  
Amb el temps aquestes roques es poden anar transformant unes en unes altres,  
és el  de les roques.

13  Clica a http://tinyurl.com/j2advpn. Passa el ratolí per sobre els astres del sistema  
solar i observa com són.

a. Quins astres hi veus? Tots són planetes? Quins no ho són?

b. Fes una taula amb els noms dels planetes. Ordena’ls de més gran a més petit  
segons el radi que tenen.

14  ORALITAT. Compara les parts de la geosfera amb un préssec: os, polpa i pela. Explica-ho.

 

15  VALORS. Els congostos excavats  
pels rius a la muntanya poden tenir  
el perfil que mostra el dibuix.  
Per què?

Les persones podem erosionar  
un paisatge? Creus que hem  
de tenir cura dels paisatges?  
Explica-ho.

ACTIVITATS DE REPÀS

a. Amb quines capes de la geosfera correspondrien? 
Per què es caracteritzen aquestes capes?

b. Quines altres capes té la Terra? Escriu-les i digues 
dues característiques de cadascuna.

1

2

3
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16  PARLA IDIOMES. Fixa’t en les fotografies i escriu el seu nom en les llengües indicades.

 Estel Galaxia  Planet Roche

   

 castellà • anglès • francès català • anglès • francès català • castellà • francès català • castellà • anglès

17  COMPRENSIÓ LECTORA. Llegeix i respon.

La Lluna és l’únic satèl·lit de la Terra. La Lluna fa alhora els moviments de rotació  
sobre si mateixa i el de translació al voltant de la Terra. Tarda aproximadament  
28 dies a fer els dos moviments.

La porció de la Lluna il·luminada i visible des de la Terra va canviant quan la Lluna  
es desplaça durant la translació. Aquests canvis s’anomenen fases de la Lluna.

En la fase de lluna plena veiem tota la superfície lunar il·luminada; en la de quart minvant  
veiem mitja lluna il·luminada, de manera que sembla una C; en la de lluna nova no veiem 
gairebé la superfície de la lluna i en la de quart creixent veiem mitja lluna il·luminada,  
de manera que sembla una D.

a. Què és la Lluna? 

b. Què explica aquest text?

c. Troba els noms de les fases de la Lluna i escriu-los.

d. Escriu el nom de la fase de la Lluna que li correspon a cada fotografia.

18  RAONA. L’última vegada que vam veure el cometa Halley des de la Terra  
va ser l’any 1986. Busca informació i respon.

a. Cada quants anys podem veure aquest cometa des de la Terra?

b. Quan serà la propera vegada que es podrà veure des del nostre planeta?

c. Com creus que es deia l’astrònom que va descobrir que el cometa que apareixia  
cada 75 anys era el mateix?

d. Tanca els ulls i pensa en el cometa Halley. Obre els ulls i dibuixa’l en un full tal  
com te l’has imaginat. T’agrada?

1

1 2 3 4
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