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Així és el llibre
El llibre Coneixement del medi
social i cultural 6 consta de 6 unitats.
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L’edat moderna

Saps qui eren els maies, els asteques i els inques?
En aquesta etapa, tot i que la societat encara era molt desigual,
el pensament va evolucionar. En són un reflex els avenços
científics i el sorgiment de nous corrents artístics, com ara
el Renaixement i el Barroc.
Observa la façana de l’Obradoiro de la Catedral de Santiago.
És una construcció barroca. Amb quines paraules la descriuries?

Quins avantatges i quins inconvenients té aquesta manera de governar?

Observem i descobrim

SABER FER

On són i què fan els nens i les nenes
de la imatge? Hi ha més visitants?

Elaborar una línia del temps sobre un personatge
del passat i comentar un text històric

Per què creus que les restes que s’hi observen
són dins d’un edifici?

En aquesta unitat aprendràs a fer una línia del temps
sobre la vida d’un personatge rellevant de la Catalunya
de l’edat moderna, així com a interpretar un text
d’aquesta etapa.

Què més creus que s’hi pot veure, en aquest
recinte?
ORALITAT. Imagina’t que ets un dels descobridors d’aquestes
restes i has d’argumentar davant de l’alcaldia de la població que
s’han de conservar i exposar perquè tothom les pugui conèixer.
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Els continguts es desenvolupen al llarg
d’entre 8 i 12 pàgines. Hi trobaràs:
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El text i les imatges t’expliquen tot
allò que aprendràs. Amb la icona
t’avisen que en l’apartat Treballa
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per aprofundir-hi.

illes Canàries

golf
de Mèxic

Juana

tròpic de Càncer

San Salvador
Hispaniola

L’augment del poder dels reis.

Puerto Rico
Guadalupe

Santiago

Els nous corrents artístics: el Renaixement i el Barroc.

ÀFRICA
Cap Verd

mar Carib
Trinitat

IC

E

N

escala
0
564

LÀ

S

A

T

Navarra
Corona
Corona
de
Castella d’Aragó

IC
N

EÀ

O

C

an

te

rr

Possessions dels Reis Catòlics.
escala
0

an

illes Canàries

i

471

quilòmetres

816726_05_p74_Posesiones_Reyes_Catolicos

A poc a poc, els Reis Catòlics van acumular tot el poder
en les seves mans i van ampliar el seu territori. 1

816726_05_p74_Posesiones_Reyes_Catolicos

L’arribada a Amèrica
Els Reis Catòlics, d’acord amb la seva política d’expansió territorial
i comercial, van finançar les expedicions de Cristòfor Colom, un
mariner genovès 2 . Colom estava convençut que la Terra era rodona
i, per tant, era possible arribar a l’Àsia navegant cap a l’oest. El 3
d’agost de 1492 va iniciar el primer viatge i el 12 d’octubre va albirar
terra. Després d’aquest, va fer tres viatges més. 3

L’organització del territori

TREBALLA AMB LA IMATGE
816726_05_75_viajes_de_colon

A Amèrica, abans que hi arribessin els expedicionaris, hi vivien
diferents pobles, com ara els maies, els asteques i els inques.
Els conqueridors van organitzar el territori en virregnats, on
el virrei era el representant de la monarquia hispànica. A més,
van imposar les lleis de Castella, la llengua castellana i la religió
cristiana.
El 1492 Colom va arribar a Amèrica. A partir de llavors,
va començar l’ocupació i la conquesta dels seus territoris.

Les conseqüències
de la conquesta

2

L’arribada a Amèrica va fer créixer
el comerç i va permetre obtenir
productes fins aleshores
desconeguts. Ara bé, una de les
conseqüències més negatives va ser
l’abús que van patir els pobladors
del continent: alguns van ser
convertits en esclaus i d’altres van
morir en mans dels conqueridors.

Escultura de Cristòfor Colom
a Barcelona.

Què representa aquest mapa?
Com saps quins són els viatges
d’anada i quins els de tornada?

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

Des d’Espanya, cap a on està orientada
Amèrica?
Descriu la ruta que va seguir Cristòfor
Colom en el seu primer viatge a Amèrica
i compara-la amb la que va fer en el seu
darrer viatge.

ACTIVITATS

SABER-NE MÉS

Colom va morir convençut que havia arribat a l’Àsia. Anys més
tard, un altre navegant italià, Amerigo Vespucci, va descobrir que
aquelles terres pertanyien a un nou continent, que va rebre el nom
d’Amèrica en honor seu.
A l’edat moderna els reis van concentrar tot el poder i es van
fer grans descobriments geogràfics.

Rutes de Cristòfor Colom en els seus viatges a Amèrica.
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L’any 1469, Isabel de Castella i Ferran d’Aragó van contraure matrimoni i es van convertir en els Reis Catòlics.
Anys més tard van unir les seves corones, formant la
corona castellanoaragonesa. Tot i la unió, cada regne
conservava les seves lleis i institucions.

O

Viatges de Cristòfor Colom

Cumaná

N
O

A part de la unió dels regnes, els Reis Catòlics també van promoure la unió religiosa, ja que en tots els
territoris van imposar la religió cristiana. Van obligar
els jueus i els musulmans a convertir-se al cristianisme
i aquells que no ho van fer van ser expulsats.

5

A T L À N T I C

català • castellà
anglès • francès

L’ampliació del món conegut a través de la conquesta de territoris.

Al principi del segle xv, la península Ibèrica estava dividida en quatre regnes cristians (Castella, Aragó, Navarra
i Portugal) i un de musulmà (Granada).

Abans, coneixeràs com es vivia a l’edat moderna
i els principals esdeveniments que van succeir
entre els segles xv i xviii.
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Els avenços tècnics i científics.

El regnat dels Reis Catòlics

moltes formes corbes

A l’edat moderna els reis van concentrar tot el poder i decidien sobre tots els afers
polítics, econòmics, socials i culturals.

S

L’edat moderna és l’etapa de la història que va des de l’arribada
de Cristòfor Colom a Amèrica, l’any 1492, fins a la Revolució
Francesa, el 1789. Aquesta etapa es caracteritza per:

molt decorada

formes senzilles, sense volum

Cita algun vestigi que resti d’aquestes dues comunitats
històriques en el llenguatge, l’arquitectura, la gastronomia,
la música o els jocs que coneguis.

N

Què és l’edat moderna?

poc decorada

Malgrat que els musulmans i els jueus feia molts segles que vivien
a la península Ibèrica, els Reis Catòlics i molts dels monarques que
els van succeir volien o bé convertir-los al cristianisme o bé expulsar-los.
El Tribunal de la Inquisició es va encarregar de perseguir-los.

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.

O

L’edat moderna és l’etapa de la història que va de principis
del segle xv a finals del xviii. Va ser una etapa d’expansió geogràfica.
Cristòfor Colom, amb l’ajuda de nous instruments de navegació,
va emprendre un viatge que el va dur a Amèrica.
Quin dia i quin any Colom va trepitjar per primer cop terres
americanes?

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
et convida a utilitzar diferents estratègies
per parlar en públic.

El món canviant de l’edat moderna

QUÈ EN SÉ?

1

Quins interessos tenien els Reis
Catòlics a donar suport a les
expedicions de Colom? Creus
que els van satisfer?

2

RAONA. Sovint es diu que
Amèrica va ser descoberta
per Colom. Hi estàs d’acord?

3

Escriu en tres línies què eren
els virregnats i quins van ser els
virregnats espanyols a Amèrica.
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Vocabulari en català, castellà,
anglès i francès de termes treballats
en les pàgines de l’apartat.

5

SABER FER

Elaborar una línia del temps sobre un personatge
del passat i comentar un text històric

Fes-ho tu
17 Elabora la línia del temps de la vida del bandoler que has escollit.

Per fer-ho, segueix els passos següents.
Als segles xvi i xvii Catalunya va ser terra de
bandolers. Els bandolers, agrupats en colles
anomenades quadrilles, es dedicaven a robar,
assaltar masies, falsificar moneda, segrestar
persones… Actuaven arreu i sovint tenien
el suport dels nobles.
El bandolerisme s’explica per moltes raons.
En aquests segles es van succeir les males
collites, i es van produir crisis econòmiques,
pestes, sequeres… Tot plegat va afectar els
menys privilegiats i, de retruc, la petita
noblesa. A més, hi havia un conflicte amb
el rei, que pretenia deixar sense poder
les institucions catalanes.
La resposta a aquest fenomen no es va fer
esperar. Alguns bandolers van ser perdonats
a canvi d’unir-se als exèrcits reials d’altres
llocs d’Europa. Els que no ho van acceptar,
van ser executats.

Busca la informació
14 Consulta en enciclopèdies o a Internet la biografia

d’un d’aquests bandolers més coneguts:
Perot Rocaguinarda o Joan Sala i Ferrer,
anomenat també Serrallonga.
És necessari que consultis diverses biografies
i comprovis si la informació coincideix.

Organitza la informació
15 Fes una llista amb les dates i els esdeveniments més rellevants de la vida

d’un dels bandolers.
16 Ordena les dades cronològicament.

Perot Rocaguinarda
✓ Any de naixement: 1582
✓ Lloc de naixement:
✓

84
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Dibuixa la línia del temps. Tingues en compte el nombre de dades
que hi representaràs per calcular-ne la mida.

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.

Pensa com dividiràs la línia del temps: de cinc en cinc anys,
de deu en deu…
Escriu a la part inferior de la línia del temps cada any juntament
amb l’esdeveniment corresponent.

Escriu un relat ordenat
18 EXPRESSIÓ ESCRITA. Redacta la biografia del bandoler per acompanyar

la teva línia del temps.

Llegeix i interpreta un text històric
19 COMPRENSIÓ LECTORA. Un romanç de cec és una narració en vers que

els cecs recitaven a les fires i les festes dels pobles. El fragment del romanç
de cec següent (1616) descriu l’execució d’un grup de bandolers. Llegeix-lo
i resol les qüestions que hi ha a sota.
Terrats i finestres - carrers i cantons
estaven de gent - tots plens com un ou.
Uns deien: —Ja passen - aquell conec jo,
no crec que no hi pensen - los xics i minyons.
—Que bella enfilada - que joves que són
per cert que me causen - espant i terror.
Respongué un altre: —Bonico esteu vós.
¿Penseu que és de vells, - de coixos i torts
la vida que tenen - la nit i lo jorn?
Deixeu-los patir - i Déu los perdó.
a. Entre tots, i amb l’ajuda del mestre
o la mestra, expliqueu el contingut del text.
b. Hi ha molta gent a l’execució d’aquest grup
de bandolers? Per què t’ho sembla?
c. A partir del diàleg que mantenen algunes
persones del públic, creus que tothom
opinava el mateix dels bandolers?
Busca qui eren els fautors i relaciona’ls
amb la teva resposta.
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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.

5

ACTIVITATS DE REPÀS
20 RESUM. Escriu aquest resum en un full i completa’l.

23 Alguns dels aliments que consumim provenen d’Amèrica. Llegeix aquest text

Els Reis Catòlics van obligar els jueus i els musulmans a
Colom va arribar a Amèrica el

i identifica’n els errors.

.

.

A l’edat moderna la societat estava dividida en

Durant el dinar, els Reis Catòlics discuteixen sobre si és o no convenient finançar
l’expedició de Cristòfor Colom. Mentre mengen colomí i cuixa de xai rostits amb
ceba, tomàquet i pebrot, tot acompanyat d’una llesca de pa de blat de moro,
els dos exposen els seus arguments. A les postres, deixen de banda la discussió
i gaudeixen de la confitura de pera, la melmelada de pinya i el pastís de xocolata.
En acabar, decideixen finançar el viatge del navegant i ho celebren brindant amb vi.

.

El principal canvi que va comportar l’Humanisme va ser que l’ésser humà
Els corrents artístics que van aparèixer a l’edat moderna són
Castella va esdevenir un imperi sota el regnat de

.

.

.

L’imperi hispànic va entrar en decadència amb els reis

.

En la guerra de Successió, a nivell intern es van formar dos bàndols:
El setge de les tropes de Felip V a Barcelona va acabar l’

.

Busca altres aliments que són originaris d’Amèrica i que consumeixis de manera habitual.

.
24 Observa aquestes pintures.

B

21 PARLA IDIOMES. Imagina’t que ets guia

del museu on hi ha la pintura El naixement
de Venus, de Sandro Botticelli. Quines
d’aquestes oracions diries sobre el quadre?

A

Transmet équilibre et harmonie.
Muestra la realidad tal y como es.

cesc Boix
Pensa com… Fran
a Barcelona l’any 1920.

va néixer
un reporter gràfic que
. Un cop
Francesc Boix va ser
la amb el bàndol republicà
a la Guerra Civil espanyo
la Segona
De molt jove va lluitar
A Europa s’estava produint
va exiliar-se a França.
s i empresonat
acabada la guerra,
pels soldats alemany
Boix va ser capturat
Guerra Mundial i Francesc
els presoners de guerra.
tancaven
nazis
els
on
ació,
fotografies
en un camp de concentr
i va poder veure moltes
en el laboratori fotogràfic
negatius, que
En el camp va treballar
en va robar 20.000
t.
dels presoners. D’allà
judici molt importan
que mostraven el patiment
dirigents nazis en un
per condemnar alguns
de poc
més tard van servir
però va morir al cap
va treballar com a reporter,
Quan va sortir del camp,
que arrossegava.
pels problemes de salut
Francesc Boix i respon:
Posa’t en la pell d’en
perquè…»
a. «Vaig robar els negatius
»
a fer justícia perquè…
b. «Crec que vaig ajudar
perquè…»
va ser / va ser fàcil
c. «La meva vida no

Temps de lectura
El diari de Zlata
Diumenge 2 de maig de 1993
Dear Mimmy,
Te’n recordes del 2 de maig de 1992, el dia més infernal
d’aquesta vida de misèria? Sovint em dic que segurament
no ha estat el dia més dur, però sí el primer, i és per això que
me’n recordo com si fos el pitjor. No aconsegueixo treure’m
del cap la pudor del soterrani, la gana, els vidres volant en
mil bocins, el terror durant l’explosió dels obusos. Vam estar
dotze hores sense menjar ni beure, però el pitjor va ser la por,
el fet d’estar encongits en un racó del soterrani sense saber
què passaria. Sense entendre què passava. Encara se’m posa
la pell de gallina només de pensar-hi.

AVANÇAT
(2 punts)

BÀSIC
(1 punt)

Zlata

Els segles xvi,
xvii i xviii:
els Àustria
i els Borbó

Cooperem 3
na?
I el diari, com l’anome
que escriu el diari?
1 Com es diu la nena

Descobrir un paisatge
d’altres temps d’Espanya

passar?
Què creus que va
2 Quina data recorda?

L’edat
contemporània

família?
i la seva
Amb
el pas
del temps,
els paisatges naturals, rurals i urbans d’Espanya han anat canviant.
Zlata
viuen la
3 En quina situació
ats?
En molts
casos, conservem dibuixos, fotografies i textos com ara les notícies
les comodit
Disposen de totes
dels diaris, que ens permeten reconstruir la història d’aquests llocs.
una
si haguessis de viure
ol
4 Descriu com et sentiries
qualsev
de
la
a
o
Zlata
a la de laPer què treballarem en equip?
situació semblant
en guerra.
nen o nena d’un país
Gravareu un curt documental sobre un paisatge d’altres temps d’Espanya.
Després d’investigar
fonts té
orals, escrites i materials, explicareu la història
Quina relació
sobre Anna Frank.
5 Busca informac ió
recent
del
lloc
que
trieu.
ć? Per què?
amb la Zlata Filipovi

Catalunya
i Espanya
a l’edat
contemporània

Identifico els fets més
rellevants de l’edat
moderna, i n’utilitzo
alguns detalls.

Descric amb les meves
paraules la vida a l’edat
moderna, i n’aporto
alguns detalls.
Situo en el temps
els regnats de l’edat
moderna i els
.
personatges principals

Explico amb una línia
del temps els regnats
i
de l’edat moderna,
n’aporto alguns detalls.

EXCEL·LENT
(3 punts)

A

B
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b. Quines diferències aprecies entre l’una i l’altra?

Puntuació

Revolta de les Germanies

4

Cada expert torna al seu equip inicial i exposa la informació treballada.

5

Cada equip pensa i decideix com explicarà el pas del temps en el lloc triat,
fent servir tota la documentació trobada.

6

Cada equip munta el seu curt documental.

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

23/3/17 9:52

Pensa com..., que et planteja diferents reptes.
 alora’t, amb una rúbrica perquè avaluïs
V
els coneixements adquirits.

No us oblideu dels crèdits finals, on apareguin totes les persones que han contribuït
a fer possible el documental.
Mostreu el vostre curt a la resta de companys i companyes.
Si ho voleu, podeu compartir-lo al blog de l’aula.

Reflexió sobre l’equip cooperatiu
Penseu i valoreu, en comú, aquests aspectes. L’1 és la valoració mínima,
i el 4, la màxima.
1

2

3

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

4

Quins creus que poden ser els motius dels canvis?
Ens hem repartit les feines de bon grat.
Hem intercanviat informació amb els companys del grup d’experts.
Hem seleccionat i utilitzat els dispositius digitals adequats a cada feina.

Trieu, entre tots, un poble o una ciutat d’Espanya del qual us interessi conèixer
el passat. Després, feu equips de cinc persones.

Entre tots, hem après a utilitzar un programa d’edició de vídeos.

108

109
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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.
A R X A !
- H O E N M
P O S E M
La participació

23/3/17 9:37

Cada dues unitats trobaràs aquests apartats:

Tingueu en compte els drets d’autoria de les fotografies i els textos que hi apareguin.

Organització del treball cooperatiu

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.

la vida a l’edat moderna • la vida en la Edad Moderna
• life in the modern age • la vie à l’âge moderne

5

descobriments geogràfics • descubrimientos
geográficos • geographic discoveries
• découvertes géographiques

democràtica

avenços tècnics • avances técnicos
• technical developments
• progrès techniques

idea
orn i tenim una
Observem l’ent
1

segle xix
La vida al

s
ans dels poble
nenes som ciutad
drets
Els nens i les
dir, això? Quins
vivim. Què vol
i les ciutats on
ix?
deures exige
comporta? Quins

revolucio
Temps de

A
Aplicacions • Aplicac
iones
• Applications • Applica
tions
Conjunt de program
es informàtics que
serveixen
per dur a terme
tasque s específ
iques en un ordinador.

Quines no tant?
lloc on vius?
t’agraden del
2 Quine s coses

nous corrents artístics • nuevas corrientes artísticas • new artistic currents
• nouveaux courants artistiques
Renaixement • Renacimiento
• Renaissance • Renaissance

Avenços tècnics
• Avances técnico
s
• Technical develop
ments • Progrès
techniques
Proces os de desarro
llo y mejora de
la técnica
y la tecnología.

Barroc • Barroco • Baroque • Baroque

Avetar • Abetal
• Fir wood • Sapiniè
re
A forest of fir trees.

fer tu
Què podries
lloc
per millorar el
on vius?

D

Descobriments geogràf
ics • Descubrimient
os
geográficos • Geogra
phic discoveries
• Découvertes géograp
hiques
Expediciones que
llevan a cabo un
grupo de personas a regione
s descon ocidas
y donde viven
personas de otras
culturas.
Dispositius mòbils
• Dispositivos móviles
• Mobile device
s • Dispositifs mobiles
Small portable compu
ting devices that
can connect to the Internet
and be used for differen
t tasks.
Cap • Cabo • Cape
Dret a l’educació
• Cap
• Derecho a la educac
ión
Parte de la costa
• Right to educati
que se adentra en
on • Droit à l’éduca
el mar.
tion
Faculté des person
nes à recevoir une
Cardó (eufòrbia de
éducation.
Canàries) • Cardón
• Canary Island
Dret a vot • Derech
spurge • Euphor
o a voto
be des Canaries
A small cactus-like
• Right to vote •
tree found only in
Droit de vote
the Canary
Islands.
Facultat de les person
es d’elegir els seus
representants i de ser
candidates a les
Castanyeda • Castaña
eleccions.
r
• Chestnut grove
Dret d’asil • Derech
• Châtaigneraie
o de asilo
Terrain planté de
• Right to asylum
dispositius
mòbils • dispositivos móviles
châtaigniers.
• Droit d’asile
• mobile devices • dispositifs mobiles
Obligación de los
estados de acoger
Comerç exterio
a
person
r • Comercio exterior
que huyen de su
as
país por motivos
• Foreign trade •
políticos.
Commerce extérieu
r
Drets dels ciutada
Intercanvi de produc
ns de la Unió Europe
tes entre dos o més
a
països.
• Derechos de los
ciudadanos
Comerç interior •
de la Unión Europe
23/3/17 10:21
Comercio interior
a • Rights of the
• Domestic trade
citizens
of the European
• Commerce intérieu
Union
r
Intercambio de produc
• Droits des citoyen
tos dentro de las
s de l’Union europée
fronteras
de un país.
nne
Set of civil, politica
l, economic, and
social rights
of the citizens of
the European Union.
124
• Baroque • Baroqu
e
Style artistique des
xviie et xviiie siècles,
caractérisé
par ses nombreux
ornements, ses lignes
courbes
et les constrastes
de couleur et de
lumière.
Botiga • Tienda
• Shop • Magasi
n
Establiment de venda
al públic d’article
s diversos.

C

poder reial • poder real • royal power • pouvoir royal

23/3/17 9:53

63292.indd 110

Socials 6_ U06_Grup_

Coast • Côte
Bande de terre qui
est en contact avec
la mer.

Creuer • Crucero
• Cruise • Croisièr
e
Viatge turístic en
vaixell.

Barroc • Barroco

122

110

Comunicació • Comun
icación
• Communication
• Communication
Transmission of
information betwee
n two or more
people through
digital media.
Costa • Costa •

B

par
Saps com partici
ns
en la presa de decisio
del lloc on vius?

ES0000000061601 816726 Socials 6_ DVisual p118a122_62379.indd 122

glossari

4

diccionari visual

lloc on vius?
es que fos el
3 Com voldri

816726
ES0000000061601

Felip V

87

107

Com ha canviat aquest paisatge, amb el pas del temps?

1

Felip III
Felip IV

Implantació dels decrets de Nova Planta

ES0000000061601 816726 Socials 6_ U05 pag72a87_62369.indd 86-87

E Comprovar l’estat actual del lloc triat i fotografiar-lo.

Com t’imagines aquest mateix lloc, d’aquí a quaranta anys?

Felip II

Derrota de l’Armada Invencible

c. Actualment, creus que es fan servir o s’han substituït per uns altres?

D Buscar i escanejar fotografies de l’època.

8

compàs marí

Expulsió dels moriscs

Explico la relació entre
els regnats i els canvis
polítics de l’edat
moderna, i n’aporto
alguns detalls.

Els membres de tots els equips que tenen una mateixa feina formen
un grup d’experts i treballen conjuntament.

Cambrils, 2010

quadrant

86

Identifico amb detalls
fets rellevants de l’edat
les
moderna. En descric
.
aportacions principals

3

7

Carles I

Esclat de la guerra dels Segadors
astrolabi

b. Busca informació sobre aquests instruments de navegació i descriu
breument per a què serveix cadascun.

ció global:
C Buscar i escanejar informació històrica
escrita
de l’època.
Qualifica

, 1970

D

següents en el lloc corresponent.

Podeu afegir àudio i text a les imatges fixes, amb eines com ara Wevideo.

Cambrils

C

de Tomás Luís de Victoria, una obra renaixentista, i la Simfonia número 40 en sol menor,
de Wolfgang Amadeus Mozart, composta el 1788.
a. Què et suggereix cadascuna?

Identifico amb detalls
de l’edat
fets més
fets rellevants
Identifico
2 Cada membre
de els
l’equip s’encarregarà
d’una d’aquestes feines:
Descric amb les meves
contemporània. En
rellevants de l’edat
ns
i
paraules la vida a l’edat
rània,preguntes
les aportacio
descric
A Prepararcontempo
un guió amb
pensades
per a les persones grans
contemporània, i
principals.
alguns detalls.
n’utilitzo
del lloc
triat. Cal
obtenir informació de com eren els edificis, els carrers,
n’aporto alguns detalls.
els mitjans de transport… fa uns
quaranta
anys.i les
Descric els efectes
del
Ordeno en una línia
de fets succeïts
Identifico els canvis
fets succeïts
B Entrevistar
granscauses
del lloc triat,i Espanya
seguint el guió.
elspersones
tempsles
Catalunya
succeïts en la societat
i Espanya els atestimonis:
. càmera
Catalunya
a
xxi
i
Cal
pensar
com
enregistrar
amb
una
xx
,
xxi
als segles xix
.
dels segles xix, xx i
als segles xix, xx i xxi
a Catalunya. de vídeo o bé amb una gravadora d’àudio.

106-107

25 Ves a https://tinyurl.com/jmk4y6r, busca i escolta el motet O Magnum Mysterium,

26 Fes una taula com aquesta en un full i escriu els fets històrics

106
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c. I, dins d’un mateix estament, també hi havia diferències?

a. Identifica els instruments de navegació següents:

Trencaclosques

Les
característiques
de l’edat
moderna

b. Per què hi havia tanta diferència entre un estament i l’altre?

de nous instruments de navegació i a la millora dels que ja existien.

ullera de llarga vista

d’aquesta taula.
Puntua’t amb l’ajut

a. De quin estament formen part les persones que
hi apareixen? Quins elements t’ho indiquen?

Hi predominen els contrastos de color i de llum.

22 Els descobriments geogràfics de l’edat moderna van ser possibles gràcies a la invenció

Valora’t

D’allò fa un any avui. Un any durant el qual tots els dies
han estat 2 de maig. I encara sóc viva i estic bé de salut,
com els meus pares. De vegades tenim corrent, gas i, amb
comptagotes, alguna coseta per menjar. Així doncs, som-hi,
CONTINUEM. Però qui sap fins quan!

Zlata Filipovic´ ,
El diari de Zlata
(adaptació).

It looks for the classical ideal of beauty.
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econòmics
Els canvis
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La societat
tes,
1
1 La socie
socials.
i els aristòcra
o classes
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Els paisatges d’Espanya

Observem i descobrim
Quines formes de relleu apareixen en la imatge?
Quin tipus de vegetació hi identifiques?
Diries que és un paisatge d’alta muntanya
o de bosc mediterrani? Per què?
Quin tipus d’activitats es poden dur a terme
en un lloc com aquest?
ORALITAT. Ets guia de muntanya i acompanyes un grup
d’excursionistes. És hivern i la previsió meteorològica
pronostica pluja. Quines recomanacions els donaràs?
6

N

QUÈ EN SÉ?

E

O
S

	Espanya està situada al continent europeu
i està formada per bona part de la península
Ibèrica, les illes Balears, les illes Canàries
i Ceuta i Melilla. El territori espanyol
s’organitza en disset comunitats autònomes.
Quines comunitats autònomes coneixes?
Anomena-les.
El relleu d’Espanya és molt variat
i s’organitza al voltant de l’altiplà
de la Meseta.
escala

Quines formes de relleu hi ha
representades en el mapa d’aquesta
pàgina? Quins colors les diferencien?

0

130

quilòmetres

A Espanya s’hi distingeixen quatre tipus
de clima: atlàntic, de muntanya,
subtropical i mediterrani.
Quin és el clima del lloc on vius? Descriu-lo.
Quina relació hi ha entre el clima i la vegetació
del teu entorn?

816737_01_p07_canarias
Espana_fisico
816737_01_p07_Espana_fisico

En el territori espanyol hi ha paisatges naturals
i paisatges transformats.
Amb quin tipus de paisatge relaciones cada element?
polígon

riu

arbres

serralada

granja

carretera

hotel

aeroport

llac

SABER FER
Analitzar l’evolució d’un paisatge
En aquesta unitat aprendràs a comparar
dues fotografies d’un mateix paisatge
i analitzar les transformacions que s’hi
han produït.
Abans, coneixeràs el territori, el relleu,
les aigües, el clima, la vegetació
i els paisatges d’Espanya.

7

El territori d’Espanya
La localització d’Espanya
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de Gibraltar

40 º

illes
Balears

an

Les illes Balears. Es troben al mar Mediterrani.

20º

EUROPA

rr

Formen un arxipèlag amb set illes principals:
El Hierro, Fuerteventura, Gran Canària, Lanzarote,
La Palma i Tenerife; a més d’alguns illots.

Canmar
t àb
r

e

Les illes Canàries. Són a l’oceà Atlàntic, davant
la costa de l’Àfrica.

40 º

O C E
À

Bona part de la península Ibèrica. Està unida
al continent europeu pels Pirineus. Està envoltada pel mar Cantàbric, al nord; l’oceà Atlàntic,
a l’oest i el sud; i el mar Mediterrani, a l’est
i el sud.

50 º

T

El territori d’Espanya està format per:

meridià

Tal com pots veure en el mapa, Espanya està situada al continent europeu, concretament a l’extrem
sud-occidental. 1

ÀFRICA
0º

10º

0

escala

1  
Mapa de situació d’Espanya a Europa.

Constitueixen un arxipèlag format per cinc illes
grans: Cabrera, Formentera, Eivissa, Mallorca
i Menorca; i altres illots més petits.
Ceuta i Melilla. Són dues ciutats situades al
nord de l’Àfrica, a la costa mediterrània.

Els límits d’Espanya
El territori de cada país té diferents límits que el
separen d’altres territoris. Els límits d’Espanya
són:
Al nord: el mar Cantàbric, França i Andorra.
A l’oest: l’oceà Atlàntic i Portugal.
A l’est: el mar Mediterrani.
Al sud: el mar Mediterrani, el Marroc i l’oceà
Atlàntic.
Espanya és el territori europeu més proper al continent africà. Tan sols els separa una franja estreta
de mar de 17 quilòmetres d’amplada: l’estret de
Gibraltar.
El territori d’Espanya ocupa la major part de
la península Ibèrica, les illes Balears, les illes
Canàries i Ceuta i Melilla, al nord de l’Àfrica.

8

816726_01_p08_situacion_espana_europa
TREBALLA AMB LA IMATGE

	De quins continents formen part els territoris
d’Espanya?
	Quins mars i quins oceans envolten
el territori espanyol?
	Quins arxipèlags formen part d’Espanya?
	Quins continents separa l’estret de Gibraltar?
	Quantes comunitats autònomes tenen només
una província? Quines són?
	Fes una taula com aquesta en un full
i completa-la amb totes les comunitats.
Comunitats
autònomes

Províncies

Galícia

la Corunya, Lugo,
Ourense, Pontevedra

400

quilòmetres
20º
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m a r
la Corunya
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Pontevedra
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Vitòria

L

ANDORRA

BURGOS
Logronyo
Palència Burgos

Lleó PALÈNCIA
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i

P
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Sevilla
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Granada
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M

SEVILLA
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SANTA CRUZ
DE TENERIFE
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e

d

Capital d’estat
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Ceuta

Las Palmas
de Gran Canaria
LAS PALMAS

a
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r

Albacete
ALBACETE

CIUDAD REAL

O
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R

Ciudad Real
Mèrida
Badajoz
BADAJOZ

HUELVA
Huelva

Santa Cruz
de Tenerife

Girona
BARCELONA
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Tarragona
TARRAGONA
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Toledo
TOLEDO
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Lleida

SÒRIA
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r

S
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e

E

LUGO
Santiago
de Compostel·la Lugo
LA CORUNYA

t

O

C a n t à b r i c

Oviedo

m

a r

Melilla

M A R R O C

Capital de província
Ciutat autònoma
0

Límit d’estat

85

Límit de comunitat autònoma
Límit de província

quilòmetres

2  
Mapa polític d’Espanya.

L’organització territorial d’Espanya
816726_01_p09_canarias_espana_politico

816737_p16_17_leyenda_Espana_politico

El territori d’Espanya està organitzat en disset comunitats autònomes i dues ciutats autònomes, Ceuta i Melilla 2 . Cada comunitat
autònoma està formada per 816726_01_p09_España
una o diferents províncies que,Político
alhora,
estan integrades per municipis. En total, a Espanya hi ha 50 províncies i més de 8.000 municipis.
Cadascun dels territoris que formen Espanya té unes institucions
que el governen.
El territori d’Espanya està format per comunitats autònomes,
províncies i municipis. Cada un té les seves institucions de govern.

català • castellà
anglès • francès
arxipèlag • archipiélago
• archipelago • archipel
comunitat autònoma • comunidad
autónoma • autonomous community
• communauté autonome

ACTIVITATS
1

Quins territoris formen part d’Espanya? Tots es localitzen al continent europeu?

2

Quines característiques geogràfiques fan de la península Ibèrica una península?

3

Fes una fitxa sobre una comunitat autònoma. Ha d’aparèixer a quina província
o províncies es troba i tots els límits que té.

4

CONSULTA L’ATLES. Localitza i anota el nom dels extrems nord, sud, est
i oest d’Espanya.

9

El relleu d’Espanya
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3  
Mapa del relleu d’Espanya.

816726_01_p12_leyenda_espana_físico

816726_01_p12_España
Físico
El relleu d’Espanya és molt variat i s’organitza
al voltant
de la Meseta, que se situa al centre de la península
Ibèrica i ocupa aproximadament la meitat del territori
peninsular. 3
TREBALLA AMB LA IMATGE

La Meseta i les muntanyes interiors
La Meseta és un altiplà extens que supera els 600 m d’altitud mitjana 4 . És més alta a la zona est que a l’oest,
per això els rius que la travessen desemboquen a l’oceà
Atlàntic.

	A quina altitud corresponen els colors
de la Meseta?
	Quins són els sistemes muntanyosos
de l’interior de la Meseta?
	On desemboquen els rius que
discorren per cada depressió?

A l’interior de la Meseta hi ha dos sistemes muntanyosos:

10

El Sistema Central. Aquesta serralada divideix la
Meseta en dues zones: la Submeseta Nord i la Submeseta Sud.

català • castellà
anglès • francès

Els monts de Toledo. És un sistema muntanyós de
poca altitud.

serralada • cordillera • mountain range
• chaîne de montagnes

depressió • depresión • depression • dépression

1
Les muntanyes que envolten la Meseta
La Meseta està envoltada per quatre sistemes muntanyosos:
Les muntanyes de Lleó, que es troben al nord-oest.
La serralada Cantàbrica, que la voreja pel nord.
La serralada Ibèrica, que se situa al nord-est.
Sierra Morena, que la voreja pel sud.

Les muntanyes exteriors a la Meseta
Les muntanyes exteriors no estan en contacte amb la Meseta. D’oest
a est i de nord a sud són: el massís Galaic, les muntanyes Basques,
els Pirineus, el Sistema Mediterrani Català i la serralada Bètica.
La serralada Bètica està formada per dues serralades, la serralada
Subbètica i la serralada Penibètica.

Les depressions exteriors a la Meseta
Les depressions més extenses de la Península són dues:

4

Paisatge de la Meseta.

SABER-NE MÉS

La depressió del riu Ebre, que està situada al nord-est.

Els cinc cims més alts d’Espanya

La depressió del riu Guadalquivir, que es troba al sud-oest.

A Espanya hi ha moltes muntanyes el cim
de les quals supera els 2.500 metres.
La majoria es troben a la serralada
Penibètica (Mulhacén, Veleta) i als Pirineus
(Aneto, Posets), excepte el Teide, situat
a l’illa de Tenerife. Aquestes són les altituds
dels cinc cims més alts d’Espanya:

Les costes i les illes
Espanya té una costa molt extensa. Segons els mars que la banyen,
s’hi diferencien tres zones:
La costa cantàbrica, que és alta i rocallosa.
La costa atlàntica, que, depenent de la zona, és retallada, baixa
o escarpada.

Teide
3.715 m

Mulhacén
3.479 m

Aneto
3.404 m

Veleta
3.396 m

Posets
3.369 m

La costa mediterrània, en què s’alternen les zones rocalloses
amb platges extenses.
A Espanya hi ha dos grans arxipèlags: les illes Balears, al mar
Mediterrani, i les illes Canàries, situades a l’oceà Atlàntic.
El relleu d’Espanya consta de l’altiplà de la Meseta i les muntanyes que l’envolten, així com altres sistemes muntanyosos,
depressions, les costes i les illes.

ACTIVITATS
5

ESQUEMA. Fes un esquema de les formes de relleu d’Espanya.

6

Per què les depressions tenen tan poca altitud? Defineix-les.

16726_U1_p11_Alturas cumbres España
11

Les aigües d’Espanya
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5  
Mapa dels vessants d’Espanya.

816726_01_p12_España vertientes
El conjunt de rius que desemboquen al mateix mar i les
terres per on discorren s’anomena vessant.
El relleu i el clima de les zones per on passen aquests rius en
determinen les característiques.
A Espanya hi ha tres vessants: el cantàbric, l’atlàntic i el
mediterrani. 5

El vessant cantàbric

TREBALLA AMB LA IMATGE
816726_01_p12_leyenda_espa
	Què representa cada color
del mapa?
	Quin vessant és més extens?
	A quin vessant es troben els rius
més llargs?

El vessant cantàbric està format pels rius que desemboquen
al mar Cantàbric. Són rius curts perquè neixen a la serralada Cantàbrica, que es troba molt a prop del mar Cantàbric.
A més a més, són cabalosos i tenen règim regular, ja que a
la zona es produeixen precipitacions abundants i freqüents.

català • castellà
anglès • francès

Els rius més llargs d’aquest vessant són: l’Eo, el Navia, el
Nalón, el Saja, el Nerbion i el Bidasoa.

riu • río • river • fleuve

12

vessant • vertiente • slope • versant

1
El vessant atlàntic
El vessant atlàntic comprèn els rius que desemboquen
a l’oceà Atlàntic. És el vessant més extens i inclou:
Els rius de Galícia. Són curts, cabalosos i de règim
regular. Els més llargs són el Miño i el seu afluent, el
Sil.
Els rius de la Meseta. Són llargs i tenen règim irregular perquè a l’estiu el seu cabal disminueix molt. Els
més llargs són: el Duero, el Tajo i el Guadiana. 6
Els rius atlàntics d’Andalusia. Excepte el riu Guadalquivir, són curts, poc cabalosos i de règim irregular,
com l’Odiel, el Tinto i el Guadalete.
A Canàries, a causa de l’escassetat de pluges, no hi
ha rius, hi ha barrancs pels quals circula aigua només
quan plou.

El vessant mediterrani
Pertanyen a aquest vessant els rius que desemboquen
al mar Mediterrani. Excepte l’Ebre, són rius curts i de
poc cabal. Tenen un règim irregular, escàs a l’estiu
i amb crescudes brusques a la tardor.
El riu més llarg és l’Ebre. Altres rius són el Llobregat,
el Túria, el Xúquer, el Segura i el Guadalhorce.

6  
El riu Tajo és el més llarg de la Península.

SABER-NE MÉS
Els embassaments d’Espanya
Un embassament és un llac artificial molt gros
que reté l’aigua d’un riu mitjançant una presa.
L’aigua que contenen serveix per produir
electricitat, per regar i per proveir d’aigua
potable les persones. A Espanya hi ha més
de 1.200 embassaments. Els més grans són els
d’Alcántara, al riu Tajo, i la Segura, al Guadiana.

Al vessant mediterrani hi ha rambles i torrents pels quals
discorre aigua només quan plou. Són típics de les illes
Balears, Ceuta, Melilla i el sud i l’est de la península Ibèrica.

Els rius d’Espanya s’agrupen en tres vessants: el
vessant cantàbric, el vessant atlàntic i el vessant
ana_vertientes mediterrani.

ACTIVITATS
7

Per parelles, confeccioneu una taula en què s’indiqui la longitud, el cabal i el règim
d’aquests rius: Navia, Duero i Llobregat.

8

RAONA. A què són degudes les diferències de cabal i de règim dels rius que formen
part del vessant atlàntic?

9

Busca una notícia del creixement d’una rambla o d’un torrent en una població
d’Espanya. Per què ha passat? Quines conseqüències ha tingut?

13

Els climes i la vegetació d’Espanya
A Espanya hi ha quatre tipus de climes: atlàntic, de
muntanya, subtropical i mediterrani. 8

català • castellà
anglès • francès
clima • clima • climate • climat
vegetació • vegetación • vegetation • végétation

El clima atlàntic
El clima atlàntic es troba al nord de la Península, a Galícia,
Astúries, Cantàbria, el País Basc, Navarra i el nord d’Aragó
i de Castella i Lleó. Les seves característiques són:

A

Temperatures. Són suaus al llarg de l’any per la proximitat del mar. Els estius són frescos i els hiverns,
temperats.
Precipitacions. Són abundants i regulars, perquè
es reparteixen en totes les estacions.

B

La vegetació és abundant i proliferen els boscos de
roure, castanyer i faig, i els prats. 7

El clima de muntanya
El clima de muntanya és el que hi ha als cims que es
troben per sobre dels 1.500 metres d’altitud. Les seves
característiques són:

7  
Exemples de la vegetació d’Espanya.

A. Prat. B. Bosc de laurisilva.

Temperatures. Són molt baixes a l’hivern, per sota
dels 0 º C, i fresques a l’estiu, al voltant dels 15 º C.

SABER-NE MÉS

Precipitacions. Són abundants i a l’hivern solen ser
en forma de neu.

La vegetació de les Canàries
La vegetació de les illes Canàries canvia
en funció de l’altitud. A la zona baixa,
entre 0 i 1.000 metres, hi ha plantes
que suporten l’escassetat de pluges,
com ara el cardón. A la zona mitjana,
entre 1.000 i 1.500 metres, hi creix la
laurisilva, i a la zona dels cims, a partir
de 1.500 metres, hi trobem el pi canari,
la violeta i la ginesta.

La vegetació és escassa. A les parts altes hi ha prats
naturals i a les zones amb menys altitud, boscos de
pi, roure i avet.

El clima subtropical
Les illes Canàries estan situades molt a prop de la
zona càlida de la Terra. Tenen un clima subtropical
sec. Les seves característiques són:

altitud
(metres)

N

violeta

ginesta

Temperatures. Són suaus tot l’any i presenten
poques variacions entre les estacions.
Precipitacions. Són més freqüents al nord.
Al sud i a les illes més properes a l’Àfrica, com
Lanzarote i Fuerteventura, gairebé no hi plou.
La vegetació és molt rica en espècies endèmiques, és a dir, que no creixen en cap altre lloc
del món. Hi destaquen la laurisilva, el pi canari,
la tabaiba i l’eufòrbia de Canàries o cardón. 7
14
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8  
Mapa dels climes d’Espanya.

El clima mediterrani

816726_01_p15_leyenda_espa

816726_01_p15España climas

El clima mediterrani és propi de la major part del territori.
N’hi ha tres variants:
Mediterrani típic. S’estén a les regions properes al mar
Mediterrani. Les temperatures són suaus a l’hivern i càlides a l’estiu. Les precipitacions són escasses i irregulars,
i es concentren a la primavera i la tardor.
Mediterrani d’interior. S’estén per l’interior, la depressió
de l’Ebre i part de Catalunya i Andalusia. Les temperatures són extremes, càlides a l’estiu i fredes a l’hivern. Les
precipitacions són escasses, tot i que n’hi ha algunes
en forma de neu.
Mediterrani sec. S’estén pel sud-est. Les temperatures
són suaus al litoral i extremes a l’interior. Les precipitacions són escasses, amb estius molt secs.
La vegetació és variada, però escassa. Hi predominen els
matolls, la farigola i els boscos d’alzina i pi. A les zones
àrides creixen la figuera de moro i el margalló.

ACTIVITATS
10 Fes una taula on resumeixis

les característiques dels
climes atlàntic, de muntanya
i subtropical. Hi ha de constar
la localització, les temperatures,
les precipitacions i la vegetació.
11 Observa el mapa dels climes

d’Espanya i digues com és
el clima del lloc on vius.
Compleix totes les
característiques que se
li atribueixen en el text?
12 VALORS. Què són les plantes

A Espanya hi predomina el clima mediterrani. També hi
trobem altres climes: atlàntic, de muntanya i subtropical.

endèmiques? Creus que és
important protegir-les? Per què?

15

Els paisatges d’Espanya
A Espanya hi trobem paisatges naturals, que només estan
formats per elements naturals, i paisatges transformats,
que són aquells que les persones han modificat per aconseguir el que necessiten. Segons l’activitat que hi destaqui,
els paisatges transformats poden ser: agraris, industrials,
urbans i turístics.

català • castellà
anglès • francès
agrari • agrario • rural • agraire
paisatge • paisaje • landscape • paysage
urbà • urbano • urban • urbain

Els paisatges agraris i els industrials
Els paisatges agraris predominen a l’interior de la Península. El poblament es concentra en pobles i petits nuclis,
però també hi pot haver cases aïllades i grans ciutats com
Madrid i Saragossa. En bona part del terreny hi ha camps
de conreu, sobretot de secà, com ara l’olivera, de regadiu,
com ara la remolatxa, i pastures. En alguns pobles també hi
ha fàbriques dedicades a la transformació dels productes
agraris. 9
Els paisatges industrials es concentren sobretot al voltant de
les grans ciutats del nord de la Península, com ara Avilés i
Bilbao, o de les ciutats mediterrànies, com ara Cartagena
i Tarragona. Als paisatges industrials hi ha fàbriques i magatzems que se solen agrupar en polígons industrials. Aquestes
ciutats estan ben comunicades per una xarxa extensa de
transports, amb carreteres, ferrocarrils, ports i aeroports. 10

9  
Paisatge agrari d’Arroba

de los Montes, a Ciudad Real.

Els paisatges urbans i els turístics
Els paisatges urbans modifiquen el paisatge natural de
manera important. Aquests paisatges predominen a la
zona mediterrània, on se situen les ciutats més extenses
i poblades d’Espanya, com ara Barcelona, València o Sevilla
11 . A les ciutats s’han construït aeroports, molts edificis
d’oficines i serveis, hotels, centres comercials i vies de
comunicació.

10  
Paisatge industrial de Vigo,

a Pontevedra.

Els paisatges turístics també causen un impacte en el paisatge
natural. Es concentren sobretot a la costa, les illes Balears i
les illes Canàries. En aquests paisatges hi ha instal·lacions
i equipaments per al turisme, com ara hotels, edificis
d’apartaments, centres d’oci, aeroports, ports esportius
o estacions de tren i d’autobusos.
Segons l’activitat que predomina en el territori, els paisatges transformats d’Espanya són agraris, industrials,
urbans i turístics.

11  
Ciutat de València. És un exemple de

paisatge urbà de la costa mediterrània.
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12  
Mapa de la xarxa de parcs nacionals d’Espanya.

Els paisatges naturals protegits
816726_01_p17_Espana Parques Nacionales
TREBALLA AMB LA IMATGE
Els parcs nacionals són espais naturals molt valuosos
que estan protegits per la llei amb l’objectiu d’evitar
que les persones els modifiquin. A Espanya hi ha 15
parcs nacionals de diferents tipus: d’alta muntanya,
maritimoterrestres, de zones humides, de bosc
mediterrani i volcànics. 12
Els parcs nacionals representen la gran varietat
de paisatges i ecosistemes espanyols.

	Digues quins parcs es troben a les
serralades següents: Pirineus, serralada
Penibètica, Sistema Central i serralada
Cantàbrica.
	Hi ha cap parc nacional a Catalunya
o a prop? Quin?
	Quina és la comunitat autònoma
on hi ha més parcs nacionals?

ACTIVITATS
SABER-NE MÉS
Fauna en perill d’extinció
A Espanya hi ha molts animals
que, si no es prenen mesures
per protegir-los, poden arribar a
desaparèixer. El linx ibèric, l’ós bru,
la cigonya negra o el gall fer, entre
d’altres, estan en perill d’extinció
sobretot a causa de la destrucció
del seu hàbitat, la contaminació
i la caça furtiva.

13 RAONA. Segons el que has

llegit, quin tipus de paisatge
transformat creus que
predomina a Espanya?
14 Tria un tipus de paisatge

transformat d’Espanya, busca’n
fotografies i escriu textos breus
que les descriguin.
15 VALORS. Per què es fan lleis

per protegir el medi ambient?

17

SABER FER

Analitzar l’evolució d’un paisatge
Comparar fotografies d’un paisatge ens permet saber els canvis que ha sofert
amb el pas del temps i identificar el que hi perdura.
A

B

Observa i analitza les fotografies
16 RAONA. Para atenció a les fotografies i observa els elements que apareixen

en cadascuna.
a. Corresponen les dues fotografies al mateix lloc? Com ho saps?
b. Identifica cada element del paisatge A i comprova si ha canviat o no a la fotografia B.
Fes una taula com aquesta en un full i completa-la.

Elements del paisatge
Plana de la costa

18

Fotografia A

Fotografia B

Com és?

Com ha canviat?

1
Compara les dades
17 Respon les preguntes següents:

a. Quins canvis han sofert els elements naturals del paisatge?
b. Quines creus que són les causes d’aquestes transformacions?
c. A quin tipus de paisatge correspon la fotografia antiga?
En quin paisatge s’ha transformat?

Treu-ne conclusions
18 EXPRESSIÓ ESCRITA. Treu conclusions sobre la intervenció

de les persones en aquest paisatge.
Prepara un document amb dues columnes. En una hi has d’escriure
quins aspectes positius creus que ha produït la transformació
d’aquest paisatge. En l’altra, els aspectes negatius.

Fes servir la teva imaginació
19 Escriu quines sensacions et transmet el paisatge de la fotografia B.

T’agrada tal com és?
Fes un dibuix que reprodueixi el paisatge de les fotografies,
però amb tots els elements que t’agradaria que hi hagués.

Fes-ho tu
20 APRENENTATGE COOPERATIU. Doneu a conèixer els canvis

R e c o rd
eu que
cal
citar co
r
r
ectame
1 Feu equips de cinc persones i trieu un paisatge que conegueu
nt les
imatges
i els do
i que s’hagi transformat.
c
uments
que han
elabora
2 Cada equip heu de fer una entrada en un blog que mostri
t altres
persone
s.
l’evolució dels diferents paisatges. Heu de seguir aquests passos:

que han patit els paisatges del vostre entorn.

A conseguir fotografies o documents antics que haureu d’escanejar

i incorporar a la vostra feina.
C
 omprovar l’estat actual dels paisatges i fotografiar-los.
3 En un full, un membre de cada equip escriurà una de les causes per la qual creu que

el paisatge s’ha transformat. En el mateix full i en l’ordre de les agulles del rellotge,
la resta de membres escriureu una causa cadascú. Si cal, es pot fer més d’una volta.
4 Agrupeu les causes que considereu que expliquen millor la transformació del vostre

paisatge i prepareu l’entrada del blog.
5 Finalment, poseu en comú totes les entrades. Les causes que heu aportat són

semblants? Si la resposta és afirmativa, per què creieu que és així?

19

ACTIVITATS DE REPÀS
21 RESUM. Escriu aquest resum en un full i completa’l amb l’opció correcta.

El territori d’Espanya s’organitza en
i Ceuta i Melilla, que són dues ciutats

(setze/disset) comunitats autònomes
(autònomes/independents).

La Meseta és
(un altiplà / una depressió) que se situa al
de la península Ibèrica.
En general, al vessant mediterrani els rius són
(escàs/abundant).

(centre/nord)

(llargs/curts) i de cabal

En el clima
(de muntanya / mediterrani), les temperatures són baixes a l’hivern
i les precipitacions,
(escasses/abundants).
Els paisatges agraris predominen
(al nord / a l’interior) de la Península, mentre
que els paisatges
(urbans/industrials) predominen a la costa mediterrània.
22 PARLA IDIOMES. Agrupa aquestes paraules en el lloc corresponent.

versant

depresión
island
caudal
température
serralada
barranco
végétation
precipitation
afluent
massif
Rivers

  

Relieve

  

Climat

23 Resol les activitats següents a partir de la llegenda del mapa de relleu

que has estudiat en aquesta unitat.
a. La llegenda és necessària per entendre el mapa? Per què?
b. Els intervals d’altituds podrien ser diferents? De què depenen?
c. Fes una taula com aquesta en un full i escriu el nom d’un element
del relleu d’Espanya que estigui situat a cada interval d’altituds.
Menys
de 400 m

De 400
a 700 m

De 700
a 1.000 m

d. Escriu el nom de tres cims principals.
20

De 1.000
a 2.000 m

Més de
2.000 m

ALTITUD
(en metres)
Més de 2.000
De 1.500 a 2.000
De 1.000 a 1.500
De 700 a 1.000
De 400 a 700
De 0 a 400
Cims principals
Límit d’estat
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1
24 Observa el mapa i resol les activitats següents:

N

a. Imagina’t que vols viatjar de Tarragona a la Corunya.
Per fer-ho has de passar per una depressió;
esquivar la serralada Ibèrica i la serralada Cantàbrica
sense acostar-te a la costa, i travessar les muntanyes
de Lleó i el massís Galaic. Traça la ruta sobre el mapa.

la Corunya
E

O
S

Tarragona

b. Anomena almenys tres rius pels quals passaràs.
A quin vessant pertanyen?
c. Un cop a la Corunya, a quin mar et podràs banyar?
escala

d. T’enduràs el paraigua? Si és l’hivern, a la Corunya
portaràs la mateixa roba que portes a Tarragona
en aquesta estació? Explica les respostes.

0

150

quilòmetres

25 Busca la longitud dels rius següents i ordena’ls de més a menys.

Duero

Ebre

Guadiana

Nalón

Navia

a. Classifica’ls segons el vessant al qual pertanyen.

Tajo

Xúquer

816737_01_p07_canarias Espana
816737_01_p21_Espana_fisico

b. A quin vessant pertanyen els rius més llargs?
26 Què significa que una zona és àrida? Ves al web http://tinyurl.com/zcqjt4f,

observa el mapa d’aridesa a Espanya i compara’l amb el mapa dels climes
d’Espanya de la pàgina 15.
Quina relació hi ha entre les zones més àrides i el clima que tenen?
27 Observa les imatges. A quin tipus de paisatge transformat corresponen? Explica-ho.
A

B

28 ORALITAT. Quin impacte té el turisme? Feu un debat a classe sobre els avantatges

o desavantatges d’aquesta activitat.
Podeu buscar informació per argumentar la vostra posició sobre el tema.
Al final del debat, tots plegats arribeu a un consens sobre què té de bo el turisme
i quins impactes negatius caldria resoldre.
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