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1. Dades Generals (IES Cubelles) 
 

CURS ACADÈMIC 
 

2011-2012 

Nivell Educatiu 
 

4t d‟ESO Projecte Onada 

Departament 
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Nom de l’assignatura 
 

Ciències naturals 

Grup Classe 
 

Projecte Onada 

Professor/a 
 

Esther Molina Prieto 

Correu electrònic 
 

esthermolinaprieto@gmail.com 

Telèfon de contacte 
 

 

Tema Unitat Didàctica (UD) 

 
Els volcans i els moviments sísmics 

 
Període en el que s’imparteix 
la UD 
 

3r trimestre 

Horari 
 

Dm 9:30-10:30; Dx. 12:00h-13:00 

 

 

 
2. Dades Generals (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA) 
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2011-12 

Nivell Educatiu 
 

2n cicle Psicologia 

Departament 
 

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Nom de l’assignatura 
 

Estratègies d’Aprenentatge 

Professor/a 
 

Carles Monereo 

Correu electrònic 
 

 

Portaveu Grup Alba Rodríguez 
 

Correu electrònic 
 

Alba.RodriguezC@e-campus.uab.cat 

Telèfon de contacte 
 

636 069 885 

Membres del grup 
 

 
Marta Sala, Pau Sabaté, Maria Tene, Alba Rodríguez 
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3.- Títol de la UD 
 

 
Volcaneu, però algun sisme ho havia de dir! 

 

4.- Justificació/Contextualització de la UD 
 

 

Aquest Unitat didàctica vol ser una ajuda pels alumnes del projecte 4t Onada que vulguin 

presentar-se a l‟examen d‟accés a  grau mitjà. A través de les activitats proposades es pretén 

que els alumnes aprenguin els continguts necessaris de manera dinàmica, interessant i que 

l‟aprenentatge que en facin els serveixi més enllà de l‟examen en qüestió. 

També es procurarà que l‟alumne pugui connectar els continguts treballats amb la seva vida 

quotidiana. Serà llavors quan els coneixements prendran sentit per a ells i es produirà un 

verdader aprenentatge. 

 

A més, aquesta unitat didàctica dóna importància a la identificació de conceptes claus. És 

necessari que els estudiants coneguin diferents maneres de preparar-se per l‟examen d‟accés 

als mòduls i per això volem donar-los les eines bàsiques per estudiar. El primer que 

mostrarem serà com subratllar en un text allò que destaca, aquelles paraules claus i les 

paraules importants que les defineixen. Per tant, proporcionarem ajudes als alumnes perquè 

aprenguin a subratllar de tal manera que quan llegeixin tot allò seleccionat, es formulin 

oracions amb un sentit mínim i a més, que aquella informació sigui suficient per presentar-se 

a l‟examen en qüestió. 

 

Aquesta unitat didàctica també vol afavorir a que els estudiants prenguin consciència dels 

recursos personals dels que disposen per aconseguir el que es plantegen. A partir de 

reflexions que s‟aniran fent al llarg de les sessions, es busca que l‟alumnat, amb l‟ajuda de la 

professora, prengui consciència de quines operacions fa amb la seva ment a l‟hora d‟estudiar 

i subratllar.  El coneixement d‟aquests elements ajudarà a que l‟estudiant pugui: 

 

1. Abans de començar, planificar-se i organitzar-se les tasques, i fixar els objectius que 

vol assolir. 

2. Analitzar l‟activitat mentre la realitza i regular aquells aspectes que no li són 

favorables per avançar, aprendre i aconseguir les metes fixades. 

3. Al acabar, avaluar la tasca feta, preguntar-se si ha aconseguit els objectius que es 

plantejava i valorar si ha sigut una bona manera d‟aconseguir-los o no, i perquè. 

 

Quan l‟alumne identifiqui quins objectius vol assolir, podrà seleccionar com aconseguir-los. La 

professora haurà d‟explicitar a l‟inici de cada activitat quina és la demanda que se‟ls fa als 

alumnes perquè aquests puguin autoplanificar-se, autoregular-se i autoavaluar-se. Per fer tot 

això necessitarà conèixer diferents procediments o tècniques (haurà de saber identificar les 

idees principals, fer mapes conceptuals, maneres d‟estructurar un text, etc.) i també saber en 

quin moment és millor utilitzar-ne una o altra. Això dependrà, com ja s‟ha dit, dels objectius 

que vulguin aconseguir. Per exemple, en el nostre cas es treballarà la identificació dels 

conceptes claus, això segurament els serà molt útil en situacions en què coneguin 

mínimament el tema i del que n‟hagin d‟aprendre els aspectes bàsics, però no serà de profit 
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subratllar quan s‟estigui llegint una novel·la per gaudir o quan ens trobem davant d‟un tema 

totalment desconegut per nosaltres on només vulguem tenir una idea general de què tracta.  

En conclusió, cal tenir clar que per triar quina tècnica ens serà útil o no, hem de tenir en 

compte els objectius que volem assolir i el context en el que ens trobem (per exemple, si els 

alumnes ho fan per estudiar ells mateixos o si ho faran per entregar a l‟examen final). En 

definitiva, serà bàsic que l‟alumne aprengui a seleccionar quan i perquè utilitzar un 

procediment o tècnica determinada tenint en compte què vol aconseguir. 

 

A mida que l‟estudiant vagi adquirint consciència, podrà anar millorant el seu aprenentatge ja 

que l‟estarem ensenyant a aprendre, i si no ho fa, l‟ajudarem a que descobreixi el perquè, a 

on està el problema, què és allò que no l‟ajuda a aprendre. La professora servirà de guia i 

d‟acompanyant en aquestes reflexions personals donant més suport les primeres vegades i 

cedint autonomia a mida que s‟avanci en les sessions. Quan l‟alumne arribi a coneixer-se 

podrà generalitzar aquest coneixement d‟ell mateix a altres àmbits de la seva vida quotidiana, 

i gestionar-se i regular-se, afavorint la seva adaptació a diferents situacions. 

 

Evidentment, tot això no serà fàcil assolir-ho en una única unitat didàctica de 5 sessions i 

caldrà anar-ho treballant al llarg del curs per què l‟alumne aprengui a conduir les propies 

reflexions i prendre decisions que l‟ajudin a aprendre, i la professora vagi coneixent les millors 

ajudes per cada alumne i també arribi a ser conscient dels seus propis pensaments. 

 

 
 

5.- Problemes que podrà resoldre l’alumne després de la UD (competències) 

 
 

 
1.  L‟alumne assolirà els coneixements necessaris per a poder superar la prova d‟accés a 
mòduls de grau mitjà en la temàtica de volcans i moviments sísmics. 
 
2. L‟alumne podrà subratllar els conceptes claus d‟un text i les idees principals que els 
defineixen.  
 
3. L‟alumne serà capaç de reconèixer problemes reals actuals relacionats amb els volcans i 
moviments sísmics i elaborar-ne un discurs crític amb les pròpies idees. 
 
4. A través del treball en parelles i grups petits l‟alumne aprendrà a treballar col·lectivament  i 
es trobarà amb la necessitat de col·laborar, organitzar-se i respectar-se per poder realitzar 
les activitats amb èxit. 
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6.- Continguts 

PROBLEMA Conceptuals 
(Saber Dir) 

Procedimentals 
(Saber Fer) 

Actitudinals 
(Saber Sentir) 

Estratègies 
(Saber Aprendre) 

Nocions bàsiques 
 
Què són els 
sismes i 
l’activitat 
volcànica 
 
 

- Què és un 
terratrèmol 

- Saber com 
s‟origina un 
sisme 

- Què és un 
volcà 

- Les parts d‟un 
volcà 

 

- Identificar les 
paraules 
importants i les 
paraules clau 

- Seleccionar d‟un 
text les paraules 
clau 

- Inici al subratllat 
útil per a l‟estudi i 
per a la 
comprensió d‟un 
text 

- Curiositat i 
motivació per un 
nou tema 

- Saber treballar en 
parelles i a 
esforçar-se junts 
per aconseguir els 
seus objectius 

- Valorar la 
importància de la 
concentració 

- Comprendre 
quan és útil i 
perquè buscar 
les paraules 
clau 

 

Característiques 
 
Les entranyes 
dels volcans i 
dels 
terratrèmols 

- Productes 
que emet un 
volcà 

- Característiqu
es principals 
dels 
terratrèmols: 
rèpliques, 
epicentre i 
hipocentre 

- Organitzar una 
pluja d‟idees 

- Subratllat amb 
l‟ajuda d‟una 
guia 

- Treballar en 
parelles i 
competir 

- Participació activa 
de tots els 
membres del grup 
per poder tirar 
endavant el joc 

- Saber guanyar i 
saber perdre 

- Respectar el torn 
de les parelles  

- Comprendre 
quan és útil i 
perquè buscar 
les paraules 
clau 

- Percebre els 
punts forts i 
dèbils 

Tipus de volcans 
i terratrèmols 
 
Estem en perill? 
 
 

- Tipus de volà 
- Categories de 

sisme 

- Exemples 
reals sobre 
els sismes 

- L‟existència 
de perill a 
Cubelles per 
l‟explosió d‟un 
volcà 

- Perill sísmic o 
volcànic a la 
nostre zona 
geogràfica 
 

- Construir un 
mural amb 
l‟ajuda de tots els 
companys 

- Relacionar un 
cas real amb 
conceptes 
explicats 
prèviament 

- Preparar un 
debat on dos o 
més grups de la 
classe 
defensaran 
opinions o 
posicions 
diferents 

- Realitzar un 
discurs crític 

- Respectar el torn 
de parla dels 
companys 

- Respecte als 
arguments dels 
altres 

- Participació activa 

- Saber que 
conèixer 
conceptes clau 
pot ajudar a 
comprendre la 
realitat 

- Mitjançant la 
recerca 
d‟informació, 
posicionar-se 
en un bàndol i 
defensar els 
seus arguments 
encara que no 
els comparteixin 

- Elaborar 
arguments per 
transmetre 
opinions i idees 

 

Activitat volcànica 
i mesures dels 
sismes 
 
Estem 
preparats? 
 

- Activitat 
volcànica 

- La mesura 
dels 
terratrèmols: 
el sismògraf 

- Mesures 
preventives 

- Com s‟actua 
en situació de 
volcà i 
terratrèmol 

- Saber explicar 
un contingut 
prèviament entès 
a un company 

- Comparar dos 
vídeos i extreure 
i analitzar les 
idees principals  

- Entendre que el 
treball cooperatiu 
és bàsic per 
resoldre les 
activitats 
proposades 

- La importància de 
les mesures 
preventives per 
afrontar un 
problema 

- Explicar com es 
sentirien i què 
farien en una 
situació de 
desastre natural 

- Avaluar la 
informació 
rebuda  

- Ser conscient 
de l‟ utilitat de 
tenir esperit 
crític 

- Capacitat de 
sintetitzar la 
informació que 
vols transmetre 
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com és un 
terratrèmol o 
l‟explosió d‟un 
volcà 

- Actitud empàtica 
davant de 
catàstrofes 
naturals 

Com es fa un 
examen? 
 
L’avaluació 
 
 
 

- Què és un 
examen  

- Com es 
realitza un 
examen 

- Saber els 
conceptes 
que s‟han 
aprés durant 
la unitat 

- Sabran els 
elements bàsics 
d‟un examen 

- Realitzar 
l‟examen 

- Mantenir la 
concentració i el 
silenci alhora de 
realitzar un 
examen 

- Mantenir actitud 
respectiva cap els 
companys 

 

- Aprendre a 
realitzar 
exàmens 
gràcies a la 
comprensió 
dels seus 
elements 
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7.- Avaluació de la UD 
 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
% 

Qualificació 

AVALUACIÓ TOTAL  

Activitats realitzades durant les sessions  

Actitud participativa a classe 

- Intervenció relacionada amb el contingut de la unitat didàctica. 

- Respecte cap els companys i a la docent. 

- Entrega dels exercicis corresponents a la sessió. 

Treball en parelles  

- Actitud cooperativa 

- Obtenir resultats en grup 

Avaluació de continguts 

- Utilització dels continguts de la sessió 

- Correcció i presentació dels exercicis corresponents a la sessió. 

 

40  

8 

 

 

 

16 

 

 

16 

Examen final 

- Continguts sobre “Elements a tenir en compte per realitzar un 
examen” 

- Continguts sobre Sismes i Volcans 

60     

10 

 

50 

 100 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
% 

Qualificació 

SESSIÓ 1  

Actitud participativa a classe 

- Entrega dels exercicis corresponents a la sessió (individual):  

Crear una guia (pràctica guiada) 

- Intervenció relacionada amb el contingut de la unitat didàctica: 
Intervencions a classe (2 intervencions adequades)  

- Respecte cap els companys i a la docent 

 

2 

1 

 

0.5 

 

0.5 

Treball en parelles 

- Actitud cooperativa:  

Escolta activa al company, diàleg, valoració de les propostes de l’altre 
company... 

- Obtenir resultats en grup:   

Concurs de coneixements. (Feina ben feta =1.5; Esforç extra=0.5) 

3 

1 

 

 

2 

Avaluació de continguts 

- Utilització dels continguts de la sessió:  

Preguntes de reflexió que es plantegen 

- Correcció i presentació dels exercicis corresponents a la sessió: Practica 
guiada del subratllat i Concurs de coneixements 

5 

3 

 

2 

Total  10 
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
% 

Qualificació 

SESSIÓ 2  

Actitud participativa a classe 

- Entrega dels exercicis corresponents a la sessió: 

Subratllar amb la guia. 

- Participació relacionada amb el contingut de la unitat didàctica: 
Intervencions a classe (2 intervencions adequades) 

- Respecte cap els companys i a la docent  

 

2 

1 

 

0.5 

 

0.5 

Treball en grups i parelles  

- Actitud cooperativa:  

Escolta activa al company, diàleg, valoració de les propostes de l’altre 
company, respecte...  

- Obtenir resultats en grup:   

Qui l’encerta l’endevina. (Més encerts 3  i menys encerts 2) 

 

5 

2 

 

 

3 

Avaluació de continguts 

- Utilització dels continguts de la sessió: 

 Subratllar amb la guia 

- Correcció i presentació dels exercicis corresponents a la sessió: 

 Qui l’encerta l’endevina i reflexió oral sobre l’activitat 

 

3 

1 

 

2 

Total 10 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
% 

Qualificació 

SESSIÓ 3  

Actitud participativa a classe 

- Entrega dels exercicis corresponents a la sessió : 

 Relació de la teoria amb els casos reals, subratllat del concepte i deures. 

- Participació relacionada amb el contingut de la unitat didàctica: 
Intervencions a classe (2 intervencions adequades) 

- Respecte cap els companys i a la docent 

2 

1 

 

0.5 

 

0.5 

Treball en grups 

- Actitud cooperativa:  

Escolta activa al company, diàleg, valoració de les propostes de l’altre 
company, respecte... 

- Obtenir resultats en grup:   

Construcció del mural i debat. 

5  

2 

 

3 

Avaluació de continguts 

- Utilització dels continguts de la sessió: 

 Col·locar les targetes en el mural correctament”construcció del mural” i 
Debat 

- Correcció i presentació dels exercicis corresponents a la sessió:  

Relació de la teoria amb els casos reals i subratllat. 

3 

2 

 

1 

Total 10 
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ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
% 

Qualificació 

SESSIÓ 4  

Actitud participativa a classe 

- Entrega dels exercicis corresponents a la sessió:  

 Text sobre la prevenció i la correcció de “explica’m el que saps” 

- Participació relacionada amb el contingut de la unitat didàctica: 
Intervencions a classe (2 intervencions adequades) 

- Respecte cap els companys i a la docent 

 

2 

1 

 

0.5 

 

0.5 

Treball en grups 

- Actitud cooperativa: 

 Escolta activa al company, diàleg, valoració de les propostes de l’altre 
company, respecte...  

- Obtenir resultats en grup:   

Explica’m el que saps i respon. 

 

3 

1 

 

2 

Avaluació de continguts 

- Utilització dels continguts de la sessió: 

 Posada en comú sobre la prevenció, respondre les preguntes de explica’m 
el saps. 

- Correcció i presentació dels exercicis corresponents a la sessió: 

 Text sobre la prevenció i la correcció de “explica’m el que saps” 

5 

3 

 

 

2 

Total 10 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
% 

Qualificació 

SESSIÓ 5  

Examen escrit 

- Continguts sobre “Subratllat i paraules clau” 

- Continguts sobre Sismes i Volcans 

 

60 

10 

50 

Total examen 60 

 

 

 
 
 



10 

8- Documentació sobre la UD 

 
 

 
Llibres i articles 
 
Monereo, C, y Castelló, M. (1997). Las estrategias de aprendizaje. Cómo incorporarlas en la práctica 
educativa. Barcelona, edebe. 
 
Monereo, C. (Coord.).(2002). Estrategias de aprendizaje.(2s ed.). Madrid, Antonio Machado Libros. 

 

 
 

 

Documentació digital 
 

Web per elaborar jocs: sopar de lletres, mots encreuats, etc: 
 
http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/?CFID=738743&CFTOKEN=86849942 
 
Noticies sobre volcans i terratrèmols: 
 
http://www.elpais.com/articulo/espana/erupcion/golpea/economia/Hierro/elpepuesp/20111014elpepunac
_15/Tes 
 
http://blogs.elpais.com/apuntes-cientificos-mit/2008/02/escuchando-a-los-volcanes-por-gerardo-
soto.html 
 
Vídeos extrets d’internet relacionats amb casos reals sobre volcans i terramtrmols:  
 
http://www.youtube.com/watch?v=ywquixGN9VM 
 
http://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2011/03/17/sis-terratremols-5-anys-catalunya-
central/134108.html 
 
http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=30947 

 

http://www.rtve.es/noticias/20111110/cronicas-sobre-volcan/474486.shtml 
 
http://www.antena3.com/noticias/mundo/como-resistir-terremoto-capaz-borrar-mapa-ciudades-
enteras_2011031200035.html 
 
http://www.youtube.com/watch?v=4_cXUVZJxP8&feature=related 
 
Informació sobre volcans i terratrèmols: 
 
http://xtec.cat/~ftrillo/volcans.htm 
 
http://www.ig.uit.no/webgeology/ 
 
El subratllat i conceptes clau 
 
http://www.xtec.cat/~cgonza2/PRIMER%20ESO/T2%20Etapa%20Depredadora/NIVELL%20%20GENE
RAL/2%20exer%20subratllat.htm 
 
http://www.llegir.net/es/pcE1.htm 
 

 
 
 
 

http://www.discoveryeducation.com/free-puzzlemaker/?CFID=738743&CFTOKEN=86849942
http://www.elpais.com/articulo/espana/erupcion/golpea/economia/Hierro/elpepuesp/20111014elpepunac_15/Tes
http://www.elpais.com/articulo/espana/erupcion/golpea/economia/Hierro/elpepuesp/20111014elpepunac_15/Tes
http://www.youtube.com/watch?v=ywquixGN9VM
http://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2011/03/17/sis-terratremols-5-anys-catalunya-central/134108.html
http://www.regio7.cat/arreu-catalunya-espanya-mon/2011/03/17/sis-terratremols-5-anys-catalunya-central/134108.html
http://blogs.tv3.cat/quequicom.php?itemid=30947
http://www.rtve.es/noticias/20111110/cronicas-sobre-volcan/474486.shtml
http://www.antena3.com/noticias/mundo/como-resistir-terremoto-capaz-borrar-mapa-ciudades-enteras_2011031200035.html
http://www.antena3.com/noticias/mundo/como-resistir-terremoto-capaz-borrar-mapa-ciudades-enteras_2011031200035.html
http://www.youtube.com/watch?v=4_cXUVZJxP8&feature=related
http://xtec.cat/~ftrillo/volcans.htm
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9- Característiques Psicoeducatives del Grup-Classe 
 
 

Alumne  C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

1)M.A.D. B V E B B B B I 

2)S.A.S. B V E M M B M P 

3)A.A.R. B V E M - B M – B B M P 

4)I.C.P. B V E M M B M – A C 

5) AS.C.R. M V E M – B M M M P 

6)L.C.R. B V E M M – B M – B M C 

7)N.C.A. B V - A E B B B B ? 

8)A.D.A. M - B V E B M – B B M P 

9)J.D.S. B V E B B B B I 

10)I.D.I. B V E B B B B C 

11)R.E.E. B V - A E B Molt B B M P 

12)A.E. B V E M M B A – B D 

13)J.F.M. M V E - O M M – B M – B Molt M-A D - C 

14)J.G.A. B V E B Molt B Molt B B ? 

15)E.G.C. M - A V E M - A M – A M – A A I - C 

16)A.L.T. B V E B M – B M – B M P ? 

17)BA.M.N. B V E B B B M P 

18)I.O. M - B V E M M- A M M - A I -C 

19)WJ.R.R. B V E B B B M - B P 

20)M.R.M. M V E M M M A C 

21)H.S. M V E M M M M – A C 

22)A.S.M. B V E B B B M P 

23)V.S.M. B V E B B B M I 

24)JG.V.R. B V E B B B M P 

 
Codis: 
 
Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

Inicials 
 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Auditiva 
V: Visual 
T: Tàctil 

E: Escrit 
O: Oral 
G: Gestual 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

I: Individual 
P:Participatiu 
D: Dominant 
C: Cooperatiu 
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Input

Visual

Auditiu

Oral

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output

Escrit

Gestual

Oral

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Alt

Mitjà

Baix
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10- Presentació de les activitats de cada sessió 
 
 

 

Tipus activitat  
[1] 

Explicació de l‟activitat Durada Organització de l‟aula Recursos/Materials 

Introducció de les 
sessions 

En aquest breu espai de temps la professora presentarà breument la temàtica 
de les sessions (volcans i moviments sísmics) i les pautes alhora d‟avaluar.  

  3‟ Organització habitual.  

Projecció d’un vídeo 
(M) 

Mostrarem als alumnes un vídeo divertit i dinàmic que respongui la preguntes 
següents: Què és un terratrèmol? Com s‟origina un sisme? Què és un volcà i 
com s‟origina? 

  5‟ Organització habitual. 
Mirant cap a la panta-
lla del projector 

- Projector 
- Ordinador 

Què et passa pel cap 
quan vas a subrat-
llar? (Dp i v) 

La professora realitzarà un modelatge. Explicarà en veu alta tots els pensament i 
processos mentals que segueix a l‟hora de subratllar un text i trobar les paraules 
clau i les seves definicions. A mesura que va avançant els alumnes van identifi-
cant aquelles paraules clau que la professora detalla i què fa per identificar-les. 
El text està relacionat amb els sismes i els volcans. Per últim, un cop acabat el 
procés de modelatge els alumnes amb el que ells han observat i l‟ajuda de la 
docent elaboren una guia. Aquesta els servirà com a referència a l‟hora de sub-
ratllar i detectar paraules clau en les sessions futures. La creació d‟aquesta guia 
aportarà uns instants de reflexió sobre el procés de modelatge de la professora 
 

20‟ Organització habitu-
al. L‟exercici és indi-
vidual 

- Full i bolígraf per escriure 
les observacions i posteri-
orment l guia 

Concurs de conei-
xements (M) 

En aquest concurs es realitzaran tres activitats i es farà en parelles. 
-      Una sopa de lletres, on hauran de detectar de 4 a 6 paraules sobre volcans i 

sismes. 
-     Uns mots encreuats, on hauran d‟encertar de 3 a 5 paraules clau a partir de 

petites descripcions. 
-       Una cerca dels 7 errors, on hauran de indicar 4 i 6 errors en un text i un dibuix 

sobre els volcans i els sismes. 

20‟ Organització per 
parelles al voltant 
d‟una taula. 

-Dossier amb les tres acti-
vitats. 
 

Comparativa dels 
conceptes claus (S) 

Es farà una comparació entre els conceptes que ha subratllar la professora i els 
que han aparegut en els jocs. Es farà una reflexió sobre aquests conceptes i es 
remarcaran quins són els més importants. Segons el nombre de paraules que 
trobin en els jocs se‟ls puntuarà. Aquestes parelles rebran un punt si fan la fei-
na ben feta (presentada polidament), i resolen 7 paraules a la sopa de lletres, 7 
errors o 5 als mots encreuats. 
O rebran 2 punts si fa un esforç extra i troben dos paraules més en qualsevol 
de les activitats. 
Per últim, la classe reflexionarà sobre la tècnica del subratllat i la seva utilitat. 

10‟ Per parelles. -Cartolina 

 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament 
procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 

SESSIÓ 1 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 
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SESSIÓ 2 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:............................................................................................ 

 

Tipus activitat[1] Explicació de l‟activitat Durada Organització de l‟aula Recursos/Materials 

La teoria en 
imatges (Avi) 
i (Dc) 

  Explicació de la teoria pertinent mitjançat imatges. El procediment consistirà en que la   
professora estimuli una pluja d‟idees després de mostrar cada una de les fotografies i 
abans d‟explicar o definir el concepte que hi surt. Els alumnes mitjançant aquesta pluja 
d‟idees han d‟intentar esbrinar què apareix a la fotografia. Després de l‟espai de partici-
pació la professora verbalment exposa què es visualitza en aquella imatge i a partir 
d‟això, la resta de conceptes . 
 

  10‟ Organització habitual. 
Mirant cap a la pantalla 
del projector. L‟exercici és 
individual 

- - Projector 
- - Ordinador 
 

Completar els 
apunts 
Conceptes 
d’avui (Dp) 

Els alumnes amb l‟ajuda de la guia elaborada a la sessió anterior, subratllaran els con-
ceptes més importants d‟un text relacionat amb els conceptes vistos i explicats en les 
imatges. Posteriorment es farà una reflexió sobre quins conceptes han subratllat i com 
hi ha arribat. Es modificarà la guia en tot allò que sigui necessari. 

10‟ Disposició habitual. 
Exercici individual. 

- Text que tracti dels 
conceptes d‟avui  

Qui l’encerta 
qui l’endevina 
(M) 

Aquest joc consisteix en que dues parelles compateixin per encertar en el joc els con-
ceptes bàsics que pertoquen a la sessió 2 (Productes d‟un volcà i característiques dels 
sismes). Primer cada parella escriurà en un paper  5 paraules que hagin sortit a 
l‟explicació teòrica dels conceptes, com per exemple: magma, epicentre, hipocentre, 
bombes volcàniques, etc. Posteriorment es posaran dins una bossa. 
En una altre bossa hi posarem dos papers, un indicarà que el procés per endevinar la 
pregunta serà dibuixat i l‟altre fent una descripció. Un cop ja estiguin fets tots els papers 
i les bosses estiguin preparades podem iniciar el joc. El jugador de la parella 1 ha 
d‟agafar  un concepte de la bossa de conceptes i la forma de preguntar-ho de la bossa 
2. L‟objectiu és que el seu company de grup endevini quin es el concepte que li ha 
tocat, o mitjançant un dibuix en un full o descrivint-lo verbalment sense dir la paraula en 
concret. 
Hi haurà un temps limitat de 60 segons per paraula, controlat per l‟altre parella. 
Quan la parella s‟equivoca, perd un torn. Les puntuacions s‟anoten en una gràfica feta 
en un full.  
Els alumnes hauran d‟anar anotant totes aquelles paraules que s‟hagin o que hagin 
costat molt. 

20‟ Al voltant d„una taula s‟hi 
situaran dues parelles 

-Full blanc 
-Dues bosses per parella. 

Reflexió com-
una sobre els 
conceptes 
nous. (S) 

En aquesta activitat el docent preguntarà als alumnes quins son els conceptes que els 
han portat més dificultats en l‟activitat anterior. Al posar-los en comú,es resoldran els 
dubtes i discutiran quines han estat les causes de l‟error i què poden fer per modificar-
ho (reflexió sobre com han estructurat les seves idees). 

10‟ Organització habitual. - Full on hagin anotat les 
paraules errònies de 
l‟activitat anterior 

Explicació 
dels deures 
per realitzar 

Per la següent sessió cal que els alumnes busquin informació. 1 membre de cada 
parella buscarà la situació dels volcans a Catalunya i les darreres explosions a la Gar-
rotxa i l‟altre buscarà informació sobre els estats dels volcans. 

5‟   

 

https://docs.google.com/document/d/1rHfn9hSGoI_YlkqIV9GAWV3fx2jNCUnGMRRncpZ7dD0/edit?hl=en_US#_ftn1
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Tipus 
activitat 

[1] 

Explicació de l‟activitat Durada Organització de l‟aula Recursos/Materials 

Quins 
sismes 
conei-
xes? 
(Dv) 

En aquesta activitat es farà una breu posada en comú dels successos 
sismològics que els alumnes coneixen, premiant sobretot tots aquells 
exemples que provinguin del país d‟origen d‟algun dels alumnes. Per tal de 
mostrar amb naturalitat la diversitat social. En el cas que cap alumne posi 
exemples la docent tindrà preparats alguns exemples per estimular la 
participació. 

5‟ Organització individual - Preparació d‟alguns 
exemples. 

Relacio-
nem 
exem-
ples 
(Dc i Dp) 
 

Els alumnes tindran un full amb l‟explicació de diferents tipus de sisme. La 
professora donarà temps per llegir els conceptes i subratllar-los 
individualment amb l‟ajuda de la guia. Seguidament explicarà 4 casos reals 
que són exemples dels tipus de sisme de la unitat: el sisme de Lorca, del 
Hierro, el tsunami del Japó i l‟exemple d‟una bomba atòmica.  

Després de l‟explicació dels casos reals els alumnes en parelles hauran de 
relacionar l‟exemple explicat per la professora amb la definició del tipus de 
sisme que tenen al full. 

Finalment es corregeix en veu alta. 

15‟ Per parelles -Full amb un text per 
subratllar 

Constru
cció del 
mural 

(Dc) 

La professora explicarà per a tota la classe els tipus de volcà que existeixen. 
Es repartirà a cada parella una targeta amb les característiques d‟un tipus de 
volcà. Hi haurà 3 targetes per cada tipus de volcà: en una d‟elles hi haurà el 
dibuix del tipus de volcà i a les altres dos, les característiques. En total es 
jugarà amb 12 targetes (3 targetes x 4 tipus de volcans). 

Un cop explicats els conceptes, la professora dirà el nom dels diferents 
volcans i els alumnes hauran d‟encertar a quin volcà pertany la seva targeta i 
enganxar-la en un mural. 

El mural quedarà enganxat a la classe fins la finalització del curs. 

15‟ En parelles - Les 12 targetes: 

· 4 amb els dibuixos 
dels volcans 

· 8 amb les 
característiques 
escrites (2 per cada 
tipus de volcà) 

- Cartolina per fer el mural 

 

Un 
debat 
sobre el 
perill 
(Dv) 

A la sessió 2 es va demanar que portessin informació de la localització de 
volcans a Catalunya i el seu estat, a més a més de la data de l‟última 
explosió d‟algun dels volcans de la Garrotxa. Amb l‟ajuda d‟aquests deures es 
farà un debat amb dos equips: ¿És possible que hi hagi un terratrèmols a la 
zona de la Garrotxa i que provoqui destrosses al poble de Cubelles que 
afectés als seus habitants? Un del equips defensarà la possibilitat d‟explosió 
a curt termini i l‟altre mantindrà que no hi ha perill a la Garrotxa. 

20‟ La classe dividida en 
equips o diposada en 
cercle. 

-Deures fets 

                                                           

 

SESSIÓ .3. DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 
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SESSIÓ 4 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus activi-
tat[1] 

Explicació de l‟activitat Durada Organització de l‟aula Recursos/Materials 

 
D(c) 
 
Explica’m el 
que saps i 
respon. 

Aquesta activitat es durà a terme en parelles. Primer, es repartirà un text 
sobre volcans a un membre de la parella i un altre membre informació 
sobre terratrèmols. Cadascú haurà de llegir-se el text que li ha tocat i 
subratllar les paraules clau avui ja sense la guia.  
Posteriorment se‟ls donaran un seguit de preguntes sobre terratrèmols i 
volcans (si es vol s‟hi poden incorporar preguntes sobre com ho han fet per 
subratllar). Per poder respondre aquestes preguntes necessitaran informa-
ció dels dos textos (un que ha llegit un membre de la parella i l‟altre que ha 
llegit l‟altre). Per tant, hauran de respondre-les conjuntament. 

15‟ Els alumnes s‟hauran d‟asseure en 
parelles 

3 textos: 
-  Text complet amb 
informació sobre volcans 
- Text complet amb in-
formació sobre terratrè-
mols 
- Preguntes sobre vol-
cans i terratrèmols 

D(c) 
Ho corregim? 

Correcció mútua anònima: aquesta activitat es desenvoluparà amb les 
mateixes parelles que l‟anterior. 
Es demanarà als alumnes que s‟inventin un pseudònim per parelles i en 
firmin el text que han completat. Una vegada fet això, es recolliran els 
textos i es repartiran de tal manera que cada parella d‟alumnes tingui 
qualsevol text menys el seu. Llavors es durà a terme la correcció que la 
professora guiarà de manera oral. Per fer la correcció cal utilitzar un bolí-
graf de color diferent i cal firmar amb el pseudònim de nou. Així la profes-
sora tindrà constància de quina parella ha completat el text i qui l‟ha corre-
git. Al finalitzar s‟entrega el document a l‟autor. 

15‟ Els alumnes s‟asseuran en parelles, 
igual que en l‟activitat anterior. 

- Preguntes respostes a 
l‟activitat anterior. 

D(v) i M i S 
Preparació i 
prevenció. 

Mesures de prevenció a través de vídeos 
Es passen 2 vídeos seguits: 

1.     Vídeo on explica la mesures de prevenció per terratrèmols que es 
prenen al Japó 

2.     Vídeo on es mostra el terratrèmol de Lorca i on es reflexa que 
aquest poble espanyol no estava preparat per tal catàstrofe 

 
Després de veure‟ls es comenten oralment i de manera breu. L‟objectiu és 
començar fent una comparativa bàsica on es vegin les diferències entre 
ambdós llocs i seguir amb una reflexió on es parlin sobre mesures de 
prevenció: si coneixen les mesures de prevenció a Espanya o Catalunya, 
perquè creuen que són necessàries les normes de prevenció (¿què s‟evita, 
quines conseqüències tenen?), com creuen que actuarien en cas de terra-
trèmols, etc. 
Finalment han d‟escriure un text breu a mode de síntesi, on exposin le 
opinions i conclusions estretes del ue s‟ha estat parlant. 

20‟ Per facilitar el desenvolupament de la 
classe, aquesta activitat es pot dur a 
terme amb la mateixa disposició que 
les dues activitat anteriors. 
De totes maneres, el més òptim seria 
disposar a tots els participants en 
cercle. 

Per veure els vídeos: 
- Ordinador amb connexió 
a internet (per veure els 
vídeos) 
- Projector 

1 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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SESSIÓ 5 DATA: .../..../..... AULA: ...... Observacions:.......................................................................................................................................... 

 

Tipus activi-
tat[1] 

Explicació de l‟activitat Durada Organització de l‟aula Recursos/Materials 

Av(f) 
Examen 

Es reparteix i es fa l‟examen, individualment i en silenci. I a l‟acabar 
l‟entreguen. Aquest examen contindrà: 

- Un text que explica quins són els element importants a te-
nir en compte a l‟hora d‟afrontar un examen. En aquest text 
hauran de subratllar les paraules clau. 

- Seguidament del text es realitzaran unes preguntes de 
comprensió del text. 

- Preguntes sobre volcans i sismes. 

25‟ Els alumnes estaran disposats segons la seva 
situació normal. 

Examen 

D(p) i D(c) 
Hem fet bé 
l’examen? 

Explicació de la professora d‟elements a tenir en compte al fer un ex-
amen combinada amb la participació dels alumnes que tenen la infor-
mació recentment llegida i acaben de viure l‟experiència. 

15‟ Per facilitar el desenvolupament de la classe, 
aquesta activitat es pot dur a terme amb la 
mateixa disposició que les dues activitat anteri-
ors. 

Examen 

D(c) i D(p) 
Correció 

Correcció de l‟examen oralment. 15‟   

1 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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11- Suport a la docència 
 
A continuació s‟exposen una sèrie d‟orientacions metodològiques que cal tenir en compte, així com actituts docents recomanables. També es mostren 
les mesures que s‟han tingut en compte per atendre a la diversitat d‟alumnat que conforme el grup. En la primera taula es mostra de manera global i 
posteriorment es donen indicacions especifiques per algunes activitats que poden ajudar a la seva realització. 
 
GLOBAL 
 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

- Per tal de que els alumnes prenguin consciència 
de què i com aprenen, i tinguin recursos a l‟hora 
de prendre decisions per assolir objectius, és 
recomanable que la professora expliqui els 
objectius de cada activitat que realitza abans de 
començar. Moltes activitats contemplen una 
reflexió al acabar-les, si els alumnes coneixen què 
volien aconseguir amb la tasca, podran ser 
conscients de si ho han assolit o no i quins han 
estat els motius. 

- - Hi ha diverses activitats que es realitzaran en 
parelles o grups, caldrà tenir present que aquestes 
activitats no segueixen la mateixa dinàmica que 
quan es treballa individualment i en moltes 
ocasions no es podrà exigir silenci ja que 
necessitaran comunicar-se per poder resoldre les 
activitats. Caldrà fomentar el treball conjunt, l‟ajuda 
reciproca i el respecte. 

- - Al acabar cada sessió la professora recollirà les 
activitats escrites fetes durant la classe per tal de 
poder avaluar-les. 

- La professora ha d‟ajudar als alumnes 
a prendre consciència de les seves 
habilitats perquè puguin canviar i 
millorar allò que ells desitgin. Per tant, 
la professora reforçarà positivament els 
esforços dels estudiants no només 
quan donin respostes correctes en 
conceptes si no també quan intentin 
resoldre altres problemes de 
procediments, valors o actituds que la 
professora demani. En cap cas 
aquestes activitats han de servir per 
jutjar als alumnes i ja que podria 
dificultar la motivació i el seu 
aprenentatge. Tot alumne té molt per 
aprendre si l‟ajudem bé. 

- És important saber treballar en 
parelles o grups amb respecte i 
aprendre a transferir i compartir 
coneixements entre els membres del 
grup. Cal remarcar-los la utilitat que 
això pot tenir en el mon laboral i en la 
vida quotidiana i sobretot, beneficiar el 
seu propi desenvolupament. 

- Al llarg de totes les sessions s‟ha procurat incloure 
diverses maneres de transmetre la informació i de que 
els alumnes s‟expressin. Així trobem explicacions 
orals més clàssiques, l‟ús d‟imatges, dibuixos o 
vídeos o textos escrits. Així s‟assegura que els 
alumnes puguin rebre la informació de diverses fonts i 
expressar-se per diferents mitjan, fomentant 
l‟assimilació dels continguts a aquells que tenen 
dificultats amb el llenguatge verbal perquè tinguin 
opcions de participar i aprendre.  

- A més, el tipus d‟activitats que es mostren no tenen 
uns resultats predeterminats i hi ha diverses maneres 
de fer-ho correctament. Es vol evitar l‟encasellament 
d‟aquells alumnes amb més dificultats que “sempre 
s‟equivoquen” (segons ells) i poder treballar la 
diversitat.  

- Tenint en compte la varietat de països d‟origen dels 
alumnes, en aquesta unitat didàctica es pretén utilitzar 
els volcans i terratrèmols per treballar el respecte 
intercultural. Es donarà pas a que els alumnes 
coneguin els països dels seus companys a partir de 
fets reals (sismes i explosions volcàniques) succeïts 
arreu del mon. 
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SESSIÓ 1 

 Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Modelatge* L‟objectiu d‟aquest mètode és mostrar el 
que passa per la ment del professor quan 
du a terme la tècnica o procediment (en 
aquest cas la selecció dels conceptes i 
idees principals) i els alumnes no poden 
veure. Es faran visibles tots aquells 
pensaments complexos que porten a la 
professora a prendre unes decisions o 
unes altres. 

Aquest mètode permetrà elaborar una 
guia que els alumnes utilitzaran 
posteriorment, però cal destacar que no 
és la única ni la millor manera de fer-ho! 
Pot variar segons la persona, segon el 
text amb el que es treballa o segons 
altres factors. S‟ha d‟evitar que els 
alumnes no automatitzin el procediment i 
el facin de manera repetitiva. 

És interessant distingir tres moments de 
realització de la tasca: planificació (abans 
de començar), regulació i control del que 
es fa (mentre es fa) i avaluació de si s‟han 
assolit els objectius marcats al planificar 
(al acabar la tasca). 

Aquest mètode vol promoure la reflexió 
dels alumnes sobre quina és la seva 
manera d‟elaborar la tasca que treballem 
(en aquest cas l‟identificació de quins són 
els conceptes clau i les paraules 
importants que el defineixen) i quan i 
perquè serà útil utilitzar-la. 

La professora que dugui a terme el 
modelatge ha de procurar verbalitzar totes 
les decisions que va prenent al realitzar la 
tasca. En aquest cas, la tasca és senzilla 
però això no treu que s‟hagin de realitzar 
diverses operacions mentals per resoldre-la. 
La professora ha d‟explicar per quins motius 
selecciona una informació com a principal i 
no una altra. 

Mentre la professora du a terme el 
modelatge, els alumnes hauran d‟anotar a un 
full tot allò que els crida l‟atenció, que creuen 
important o que no els convenç. 

Com a element motivador, la professora pot 
presentar l‟activitat jugant a que ella és 
l‟alumna i els estudiants són els professors 
que s‟han de fixar en el que ella fa. 

És molt important la reflexió final i 
l‟elaboració de la guia ja que serà llavors 
quan els alumnes podran entendre i 
començar a interioritzar com dur a terme la 
tasca i comparar-la amb la seva pròpia 
manera de pensar. És important que la guia 
que s‟elabora sigui negociada i no imposada, 
així s‟evita que es consideri que el 
procediment que ha seguit la professora és 
la única i la millor, i que no els vagi bé als 
alumnes. L‟objectiu és que els estudiants 
puguin conscienciar-se de com ells realitzen 
la selecció de conceptes importants. Per això 
s‟intentarà fomentar que facin aportacions a 
la guia per facilitar la seva assimilació i 
interiorització posterior. 

Aquesta activitat és assequible per tothom qui tingui 
coneixement de la llengua ja que es fa de manera 
oral i no requereix excessiva concentració ni es 
durà a terme durant molta estona. Es pot trobar 
varietat de ritmes i facilitats al reflexionar sobre la 
pròpia conducta o al comprendre les decisions que 
pren la professora però tothom és capaç´de fer-ho i 
s‟ha de fomentar que així sigui.  

Es recomana fer el modelatge amb un text senzill 
perquè tothom pugui entendre‟l. 

Al fer la reflexió final, es recomana que la 
professora presti especial atenció als alumnes amb 
dificultats per la llengua, o alumnes amb tendència 
a ser insegurs i tenir baixa autoestima, ajudant-los a 
participar i reforçant-los positivament les seves 
aportacions.  

*Per més informació consultar “Las estrategias de aprendizaje. Como incorporarlas en la pràctica educativa.”Carles Monereo i Montserrat Castelló. Ed. Edebe.
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SESSIÓ 2 

 Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Conceptes 
d’avui 

Després de que els alumnes hagin subratllat les 
paraules clau i les paraules importants que les 
defineixen, es guiarà una reflexió on es 
considerin les paraules i conceptes subratllats,  
i el procés que s‟ha seguit per fer-ho. És 
important incentivar a modificar la guia si cal i 
ajudar a que reflexionin per evitar així, la 
repetició inconscient 

La docent haurà d‟ajudar de nou a que els 
alumnes prenguin consciencia dels seus 
propis processos mentals. Podria incentivar-
los des de l‟inici perquè facin un procés 
similar al  que va fer la professora la sessió 
anterior en el modelatge però modificant allò 
que a ells els sigui útil. 

En cas de que hi hagi alumnes que 
els costi la llengua o tinguin dificultats 
lectores es pot utilitzar un text més 
senzill i pels que tenen més facilitats 
elaborar-ne un de més complex amb 
més informació poc rellevant. 

Qui 
l’encerta, 
l’endevina 

Aquest joc pretén que els alumnes consolidin 
els coneixements de manera dinàmica i 
associïn els conceptes claus amb les paraules 
que els defineixen. És una manera divertida i 
dinàmica de que aprenguin el que és més 
important i necessitaran per l‟examen d‟accés a 
grau mitjà. 

És important que es faci una reflexió posterior 
s‟avaluen quins han estat els errors i així 
s‟especifica els coneixements que no es tenen 
clars i els alumnes coneixen els seus punts forts 
i els seus punts dèbils pel que als coneixements 
teòrics i a l‟associació entre conceptes, a la 
rapidesa al pensar, etc. 

La professora ha de tenir present que en 
aquest joc hi haurà més enrenou de l‟habitual. 
A l‟inici es recomanable que marqui les 
normes del joc correctament perquè no hi 
hagi cap tipus de malentès, a més, cal 
remarcar el valor educatiu de la competitivitat, 
no és una qüestió de perdre o guanyar, si no 
d‟assolir correctament els coneixements i de 
divertir-se.  

Es permetran certs sorolls i moviments 
sempre i quan siguin per dur a terme l‟activitat 
de manera fluïda i profitosa. 

Cal tenir presents les característiques 
de cada alumne i cada parella a 
l‟hora d‟organitzar els grups. Es 
recomana que les parelles tinguin un 
nivell de coneixements semblant i no 
ajuntar parelles o estudiants molt 
competitius. 

Explicació 
de deures 

Al explicar que s‟ha de buscar informació sobre 
els volcans de la Garrotxa es recomana indicar 
en pàgines web poden trobar-la. Es pot donar 
alguna pàgina on hi hagi informació escrita, 
vídeos o fins hi tot alguna notícia real (mirar 
apartat de recursos) 

La professora haurà de guiar mínimament el 
procés de recerca que els alumnes hauran de 
fer a casa i especificar bé què és el que han 
de trobar. 

Per aquells alumnes que no disposin 
d‟ordinadors a casa, serà adequat 
cedir-los algun moment perquè 
puguin accedir a l‟aula d‟informàtica o 
guiar-los de si hi ha algun espai 
públic al poble on puguin connectar-
s‟hi fàcilment. 
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SESSIÓ 3 

 Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Construcció 
del mural 

 

Aquesta activitat es realitzarà amb parelles 
que aniran sortint davant la resta de la 
classe. Es facilita que entre els dos 
participants puguin saber la col·locació 
correcta de la seva targeta en el mural. El 
fet de que una parella no col·loqui bé la 
seva targeta, pot ser molt positiu ja que es 
pot analitzar perquè han pres tal decisió, on 
creuen que s‟han equivocat i què podrien fer 
per canviar-ho. 

La professora ha de servir d‟ajudant per què 
l‟alumne pugui beneficiar-se dels propis 
errors i conèixer, sense por, a on acostuma a 
fallar. Si l‟alumne veu que d‟una incorrecció 
inicial pot iniciar una reflexió i acabar 
corregint-ho, entendrà que “pensar” abans 
de prendre decisions i entendre perquè 
cometem els errors pot ser molt útil i ens 
ajuda a aprendre. 

Si es considera adequat es poden fer les 
targetes de diferents nivells i repartir-les 
segons les facilitats de cada estudiant. 
Als estudiants amb més dificultats amb la 
llengua se‟ls poden donar els dibuixos i 
per contra, repartir una targeta amb 
característiques més complexes als 
estudiants més avançats. 

Debat Per realitzar el debat es recomana, triar les 
diferents postures a defensar en un inici i 
posteriorment elaborar els equips. La tasca 
consistirà en un treball en grup en el que els 
estudiants acordaran diferents arguments a 
favor de la posició que defensen i en contra 
de les altres postures. Si dóna temps, 
pensaran també contraarguments que 
poden fer-los els altres equips (per saber 
com respondre).  

Una vegada fet això s‟iniciarà un debat en 
que cadascú tindrà torn per parlar. Un cop 
iniciat el debat, i en cas de que ho 
necessitin, podran reflexionar breument 
amb el grup per rebatre qüestions en contra 
de la seva postura. Cada vegada que 
intervingui un equip serà només una 
persona l‟encarregada de transmetre les 
idees del grup. Es recomana anar rotant 
aquest portaveu. També es pot posar un 
temps màxim per a cada intervenció. 

És molt important la figura de la professora 
com a moderadora. Abans de començar el 
debat, és recomanable que la professora 
expliqui el funcionament d‟un debat recalcant 
les normes: el respecte de torns, que l‟única 
manera de oposar-se a la opinió d‟un equip 
és amb contraarguments, etc.  

Aquest debat pretén que els estudiants 
puguin elaborar un discurs amb les pròpies 
conviccions i incorporar aspectes de les 
opinions contraries que els semblin 
interessants 

La proposta inicial és de dos equips però es 
poden defensar tantes postures i equips com 
la professora ho cregui convenient. Es 
recomana, però, no realitzar-lo amb parelles 
ja que no es podria seguir una dinàmica de 
debat fluïda i no es treballaria la dinàmica de 
treball en un grup més gran. 

Aquest debat permet fer grups 
heterogenis amb varietat d‟opinions i 
nivells acadèmics. S‟ha de valorar que 
tota aportació és bona i que en un debat 
hi ha diversos punts de vista que 
s‟oposen però es respecten. 

Aquesta activitat ha de permetre que tot 
alumne pugui fer-hi aportacions igual de 
vàlides. Una opció pot ser que dels 
arguments, tothom n‟hagi proposat com a 
mínim un. O que tothom hagi de fer de 
portaveu en algun torn. 
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SESSIÓ 4 

 Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Explica’m el 
que saps i 
respon 

 

Aquesta activitat té en compte el que s‟ha estat 
treballant durant les anteriors sessions de la unitat 
didàctica. Han de poder trobar els conceptes claus en 
un text sense l‟ajuda de la guia i han de poder treballar 
amb parelles correctament de tal manera que si no 
s‟ajuden entre ells no podran resoldre les preguntes. 
En aquest punt s‟evidenciarà si el alumnes han 
interioritzat la guia i si poden treballar autònomament. 
Si l‟ús de la guia en les sessions anterior s‟ha 
automatitzat i repetitit incosncientment, a l‟alumne li 
costarà prescindir-ne. És iimportant no retirar molt tard 
la guia per no crear una dependència. 

En aquest cas la professora pot remarcar que en 
aquesta activitat s‟avaluarà allò que s‟ha anat 
treballant i que els servirà a ells mateixos per 
conèixer què han extret de les sessions i què han 
après. 

A l‟hora d‟elaborar les preguntes que 
acompanyaran els textos, es pot tenir 
en compte elaborar-les de menor a 
major complexitat per tal de que hi 
hagi varietat preguntes. 

Correcció 
mútua 
anònima 

 

Aquesta correcció permetrà que els alumnes coneguin 
les respostes correctes i els errors i pugui tenir-los en 
compte de cara a l‟examen. L‟objectiu de la correcció 
no es que els alumnes coneguin les fallades dels 
altres si no que s‟adonin de les seves pròpies i de què 
han fet per respondre allò i no una altra cosa.  

Corregint el treball d‟un altre i no el seu, es crea certa 
curiositat ja que intentaran recordar i saber què havien 
escrit ells i en què s‟havien equivocat i això pot ser un 
factor motivant. 

Una vegada més, la professora utilitzarà aquest 
espai per donar lloc a la reflexió i a que els alumnes 
puguin fer-se conscients de quines decisions han 
pres i de on han fallat per equivocar-se. Es proposa 
fer-ho de manera anònima per no ocasionar 
conflicte, de totes maneres, cal que la professora 
remarqui la necessitat de cometre errors per 
aprendre i que fomenti que els alumnes no jutgin o 
valorin negativament als seus companys.  

Es recomana que les parelles siguin 
heterogènies per tal de que en 
activitats com aquesta i l‟anterior, els 
dos components puguin ajudar-se i les 
diferències no siguin un inconvenient. 

Preparació i 
prevenció 

 

Aquesta activitat ha de ser engrescadora i motivant i 
plantejar actituds, comportaments o sentiments en 
relació als desastres naturals. En base a uns vídeos 
projectats es vol iniciar un intercanvi de punts de vista. 
Es plantejaran qüestions com de quina manera hem 
d‟actuar en  casos de terratremol, perquè hi ha països 
preparats i altres països que també tenen risc però no 
prenen mesures prevenitves, etc. O fins i tot, es poden 
plantejar preguntes de caire moral com: hem de 
protegir-nos a nosaltres mateixos o hem d‟ajudar als 
altres davant de les situacions de perill? 

En aquesta activitat l‟atenció està focalitzada cap 
als estudiants per tant, la professora plantejarà 
qüestions, resumirà idees, etc. És a dir, farà de 
conductora de l‟activitat.  

Fomentarà que els alumnes participin i opinin sobre 
temes subjectius on no hi ha una manera correcta o 
incorrecte. 

En aquest espai es pot plantejar si 
algun estudiant coneix algú que ha 
viscut un terratrèmol, com ho han 
viscut, etc. Una vegada més, és 
important que tot estudiant pugui 
participar i donar la seva opinió per 
més peculiar que sigui. 
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SESSIÓ 5 

 Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Examen Es proposa fer un examen relativament breu (25 minuts) 
per tal de que puguin mantenir correctament l‟atenció i 
concentració. Per tant, no serà un examen gaire 
complex. 
A l‟examen s‟avaluaran conceptes (què saben sobre 
volcans i terratrèmols), procediments (el subratllat de 
paraules clau del text de “com fer un examen”) i actituds 
i valors (alguna qüestió que tingui relació amb el debat, 
l‟activitat de preparació i prevenció o alguns aspectes 
que hagin sigut rellevants durant la posada en practica 
de la unitat didàctica). 
Pel que fa a l‟avaluació de procediments, les preguntes 
de comprensió del text poden ser de diferent dificultat 
fent-ne alguna que es pugui deduir fàcilment del text i 
alguna de més complexa on hagin de reflexionar sobre 
la seva manera de subratllar (el que s‟ha estat treballant 
durant les sessions) per respondre-la. 

Es recomana que la docent ajudi a crear un 
clima relaxat i de concentració. 

Es contempla que aquest examen sigui igual 
per a tothom i que els alumnes puguin triar 
si prefereixen fer-lo en català o castellà. Es 
recomana que l‟examen contingui imatges o 
dibuixos per aquells que tenen dificultats 
amb la llengua escrita. 

Hem fet 
bé 
l’examen? 
 

En aquest espai es pretén reflexionar sobre com 
s‟elabora un examen i quins elements cal tenir en 
compte per fer-lo correctament. Aquesta informació 
l‟hauran llegit els alumnes en el text inclòs a l‟examen. 
La reflexió final ha d‟incentivar als alumnes perquè trobin 
allò que els dificulta aprovar els exàmens i com millorar-
ho, i així ajudar-los de cara a la prova d‟accés a grau 
mitjà. 
L‟examen es corregirà oralment sense que els alumnes 
el tinguin davant. Es fa així per evitar que l‟estudiant 
pugui modificar-lo una vegada fet. Si es creu necessari, 
es podrà fer una sessió de més on els alumnes tinguin 
els seus exàmens corregits al davant i es comparin la 
correcció feta al acabar l‟examen i els errors de cadascú. 

La professora en aquesta activitat explicarà 
breument els elements més importants per fer 
un examen, plantejarà “Algú us ha ensenyat 
alguna vegada com fer un examen?”  i 
prendrà un paper més d‟assessora i d‟ajudant 
per ajudar-los a resoldre qüestions i donar-los 
eines per fer un examen. 

Aquest espai ha de servir per motivar i 
ajudar a totes els alumnes, en especial 
aquells que tenen més dificultats 
acadèmiques i incentivar-los a reflexionar i 
ser conscients de què els cal millorar per fer 
un fantàstic examen final i aconseguir entrar 
al mòdul de grau mitjà que decideixin. 
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ANNEX 
 
 

Conceptes bàsics 

 

Sessió 1 
 
VOLCANS: 

Què és un volcà? 
És la manifestació del moviment de la Terra. S'expressa mitjançant la sortida de 
matèria fosa de l'interior cap a l‟exterior. Així doncs, trobem volcans als llocs on hi 
ha prou profunditat terrestre per comunicar els llocs on es troba la matèria fosa amb 
la superfície.    

 
Parts d’un volcà: 

** 

 Cambra magmàtica: és el magat-
zem intern on s'acumula el MAGMA. 
El MAGMA és una matèria sotmesa a 
gran temperatura i pressió.        

 
La cambra magmàtica està situada a 
una profunditat que va des de 10 fins 
a 70 km. 

 Xemeneia o conducte de sortida: és 
la fractura a través de la qual surt el 
MAGMA a l'exterior. 

 Con volcànic: és l'elevació del terre-
ny formada pels materials que emet 
el volcà. 

 Cràter: és una petita depressió situa-
da al vèrtex del con volcànic. Té for-
ma de con invertit i és la boca de la 
xemeneia. Quan té un gran diàmetre 
l'anomenem CALDERA. 

 
 
 
TERRATREMOLS 

Què és un sisme? 
Són sacsejades brusques de l‟escorça terrestre. El terratrèmol resulta de 
l'alliberament brusc d'energia acumulada pels desplaçaments i les friccions de les 
diferents plaques de l'escorça terrestre (fenòmens reagrupats sota el nom de 
plaques tectòniques). També s‟anomenen sismes. 

 
Com s’origina un terratrèmol?  
Per a entendre-ho cal recordar que l'estructura del nostre planeta consisteix en un 
nucli, un mantell i una escorça terrestre que conté les plaques tectòniques. Quan 
aquestes es mouen intensament es produeix un terratrèmol. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Energia
http://ca.wikipedia.org/wiki/Plaques_tect%C3%B2niques
http://ca.wikipedia.org/wiki/Plaques_tect%C3%B2niques
http://www1.ceit.es/asignaturas/ecologia/Hipertexto/02Tierra/100PlanTier.htm#Estructura
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La topada entre aquestes plaques desencadena una vibració que es transmet a la 
superfície en forma d'ones sísmiques, i que segons la intensitat de la topada es 
faran notar més o menys.  

 

Sessió 2 
 
VOLCANS: 
 
Productes d’un volcà 
 

 Magma: És una barreja de roques foses i de gasos, a temperatures d‟entre 600 i 
1200ºC. Els magmes tenen el seu origen entre la litosfera i el mantell superior, on hi 
ha prou temperatura per fondre les roques. Els factors que poden produir el magma 
són: 

 Un augment local de la temperatura 
 Una de disminució de la pressió 

 Productes gasosos: El magma és ric en gasos, perquè està sotmès a grans pres-
sions.  

 Productes líquids: Reben el nom de lava, que és el magma alliberat a la superfí-
cie. Quan surt a l'exterior, la lava vessa al voltant del cràter i al acumular-se, forma 
el con volcànic. Pot ser fluida, depenent de la composició química i en particular del 
seu menor o major contingut de diòxid de silici. La temperatura de la lava és vari-
able, oscil·la entre 900 i 1300 graus centígrads. En refredar-se, produeixen les ro-
ques volcàniques. 

 
 Productes sòlids o productes piroclàstics: són fragments de lava que se solidifi-

quen ràpidament, taponant el cràter o la xemeneia del volcà. Quan s‟acumulen ga-
sos a l‟interior del volcà, es crea una pressió i els productes sòlids surten de mane-
ra explosiva cap a l‟exterior. 
Els productes sòlids s‟anomenen diferent segons la seva grandària: 

 Bombes volcàniques: són de gran tamany. Són trossos de roques del 
sostre de la cambra magmàtica i que han estat arrossegats pels ga-
sos a l‟inici de l‟activitat volcànica. 

 Lapil·li: és més petit que les bombes volcàniques. 
 Els cendres volcànics: són molt polsoses. Són trossos minúsculs de 

lava solidificada. 
 

TERRATRÈMOLS 

Caracterísiques principals 
Rèpliques: Són els moviments terrestres que es donen després del xoc principal de 
les plaques tectòniques. Poden ser igual de destructius. 
Hipocentre o focus: És el punt precís de l‟escorça terretre on s‟originen les ones 
sísmiques.  
 
Epicentre: L' epicentre d'un terratrèmol és el punt a la superfície de la Terra que 
està directament a sobre de l'hipocentre o focus. És on el moviment sísmic resulta 
més intens. Naturalment, com més lluny és una zona de l'epicentre, més poc s'hi 
perceben els efectes d'un terratrèmol, o pràcticament gens. 

 

 

http://www.xtec.es/crp-santceloni/websalta/onessismiques.htm
http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_eru.htm#acid
http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_que.htm#parts
http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_que.htm#parts
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terratr%C3%A8mol
http://ca.wikipedia.org/wiki/Terra
http://ca.wikipedia.org/wiki/Hipocentre
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Sessió 3 
 
VOLCANS 
 
Tipus de volcans 
 
Hi ha diferents maneres de classificar els volcans: 
 
- Segons la forma i tamany del conducte per on surt el magma: 

1. Volcans fissurals: la lava surt en enorme quantitat a través d'una fissura de gran 
longitud. La lava pot arribar a cobrir grans extensions de terreny, com a l'altiplà del 
Dècan a l'Índia. 

2. Volcans puntuals són els volcans clàssics, en què l'efusió es produeix per un punt.  
 

- També podem classificar el volcans segons el tipus d’erupció: 

Vulcanià: 
Solen ser explosives i formen núvols 
foscos de cendra. La lava és més 
pastosa i viscosa i entre erupció i 
erupció s'encrosta ràpidament i tapona 
la xemeneia. L'erupció és molt violenta. 

* 

Hawaià: 
Normalment volcans fissurals, en els 
quals la lava sol ser poc densa. Típic 
dels volcans de Hawai. L‟erupció és 
contínua i el cràter és un llac de lava 
que gairebé mai no es buida; la lava bull 
i s'escampa per desbordament. 

** 

Peleà: 
 
La lava és molt viscosa. Les erupcions 
estan separades per grans intervals. La 
lava, molt pressionada dintre de la 
xemeneia, s'obre pas pels costats i 
baixa vessant avall. El nom ve del volcà 
Pelé. Les erupcions són molt 
destructores, perquè provoquen allaus 
de cendres. 

** 

Estrombolià: 
Reben el nom de Stromboli, petita illa 
volcànica de la costa italiana. La lava  
és menys fluida. El tipus d'erupció 
també és contínua i la lava també està 
en ebullició constant, però quan es posa 
en contacte amb l'aire, provoca 
erupcions contínues i violentes. 

** 

http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_eru.htm#liquid
http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_eru.htm#liquid
http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_eru.htm#liquid
http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_eru.htm#acid
http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_eru.htm#liquid
http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_eru.htm#acid
http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_que.htm#parts
http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_que.htm#parts
http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_gra.htm#pele
http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_gra.htm#pele
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També existeixen els fenòmens de volcans submarins en que l‟erupció es produix sota 
l‟aigua i els productes volcànics arriben a les costes. És el cas del  volcà actiu espanyol 
situat a les illes canàries de “El Hierro”. 

 
Categories de volcans: 

A la pràctica es classifiquen els sismes en tres categories segons els fenòmens que els 
ha produit: 

 Els sismes tectònics són de lluny els més freqüents i devastadors. Una gran part 
dels sismes tectònics es produeix en el lloc d‟unió de les plaques, és a dir, a les 
falles. Aquesta energia i la lliscada són bruscament relaxades en el moment dels 
sismes. Es comproven rèpliques en resposta a la sotragada principal d'un sisme, 
d'amplitud decreixent, i sobre una duració des de minuts a més d‟un any. Aquestes 
sotragades secundàries són de vegades més devastadores que la sotragada prin-
cipal, ja que poden fer desplomar-se els edificis que només havien estat malmesos. 
Es pot produir també una rèplica més poderosa encara que la sotragada principal. 
 

 Els sismes d'origen volcànic són resultat de l'acumulació de magma a la cambra 
magmàtica d'un volcà. Els sismògrafs graven llavors una multitud de microsismes 
deguts a ruptures en les roques comprimides o al desflamejat del magma. La puja-
da progressiva dels hipocentres (vinculada a la pujada del magma) és un indici pro-
vant que el volcà és en fase de despertar i que una erupció és imminent. 

 
 Els sismes d'origen artificial (o "sismes induïts") són deguts a certes activitats 

humanes com per exemple preses, bombes, extraccions mineres, explosions sub-
terrànies o proves nuclears, que poden comportar sismes de feble a mitjana magni-
tud. 
 

 
Els terratrèmols engendren de vegades tsunamis, la potència destructora dels quals 
amenaça una part creixent de la humanitat, instal·lada a prop del mar. S'intenta preveure'ls, 
per protegir-se'n, amb l'ajuda d'una xarxa mundial d'alerta, que s'estableix a Indonèsia i 
Àsia del Sud, sobretot. 

 

ELS SISMES MARINS 
Dels terratrèmols que tenen l'epicentre a mar, se‟n diuen sismes submarins, i tenen 

les mateixes causes que els terratrèmols, encara que els efectes siguin ben diferents. Els 
sismes submarins causen onades, una o moltes, de més alçada o menys, fins i tot poden 
arribar a tenir 30 metres d‟alçada, segons la intensitat del sisme. D‟aquestes onades, se'n 
diuen 'tsunami', mot japonès que vol dir 'ona portuària' ('tsu' significa 'port' i 'nami', 'ona'). 
Els tsunamis poden causar grans estralls al litoral, si hi arriben abans de desfer-se. Ara, els 
tsunamis no són únicament deguts als sismes; també poden tenir per causa la caiguda de 
meteorits a mar i l'erupció o explosió de volcans marins. 
 

 
 
 
 
 
 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Any
http://ca.wikipedia.org/wiki/Edificis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Magma_%28volc%C3%A0nic%29
http://ca.wikipedia.org/wiki/Volc%C3%A0
http://ca.wikipedia.org/wiki/Tsunamis
http://ca.wikipedia.org/wiki/Pot%C3%A8ncia_f%C3%ADsica
http://ca.wikipedia.org/wiki/Humanitat
http://ca.wikipedia.org/wiki/Mar
http://ca.wikipedia.org/wiki/Indon%C3%A8sia
http://www.angelfire.com/nt/tsunamis/
http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/cat/meteor.htm
http://www.xtec.es/~rmolins1/solar/cat/meteor.htm
http://www.xtec.es/centres/a8019411/volcans/
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Sessió 4 
 
VOLCANS: 
 
Activitat volcànica 
 
Erupció: Emissió de lava, gasos i materials piroclàstics pel cràter d'un volcà. 
 
Es poden distingir dos tipus d'activitat volcànica: 

 Efusiva: Emissió lenta I pacífica de la lava i els gasos 
 Explosiva: Emissió violenta dels gasos magmàtics i projecció de grans productes 

piroclàstics 

El mecanisme d'una erupció volcànica depèn de la composició i viscositat del magma. La 
composició determina la viscositat del magma. La viscositat condiciona el moviment i 
l'ascensió cap a les zones més superficials. 
 
L‟erupció volcànica també depèn de la tensió de vapor de la fase gasosa del magma, la 
densitat i les condicions geològiques de la zona per on es produeix l'ascens del magma. 
 
TERRATRÈMOLS 
 
Com es mesuren? 
 
Per mesurar les  ones produïdes per un terratrèmol utilitzem un instrument electrònic i molt 
sofisticat anomenat sismògraf. La representació gràfica que produeix el sismògraf i que 
ens indica la gravetat del terratrèmol s‟anomena sismograma. 
 
 
 Escales per a la mesura d’un terratrèmol: 

 Hi ha diverses escales per mesurar la intensitat o força dels sismes. Las més 
utilitzades són: la Escala de Richter, l‟Escala de Mercalli i l‟Escala MSK. 
 
 Escala de Richter L‟alliberament més gran d‟energia que s‟ha pogut mesurar va ser 

durant el Gran terratrèmol de Valdivia (Mèxic), al 1960, que va arribar als 9‟5 Graus 
de l‟escala de Ritcher. 
 

 

Menys de 3‟5 Generalment no es nota, però s‟enregistra 

3‟5 – 5‟4 Normalment es nota, però si causa danys són petits 

5‟5 – 6‟0 Ocasiona danys lleugers als edificis 

6‟1 – 6‟9 Pot ocasionar danys severs en àrees on hi viu molta gent 

7‟0 – 7‟9 Terratrèmol gran. Causa danys greus. 

8‟0 o més Terratrèmol molt gran. Destrucció total de les comunitats properes. 

 
 Escala de Mercalli: No es basa en els registres sismogràfics sinó en l‟efecte o dany 

produït en les estructures i en la sensació percebuda per la gent.  
Per a establir la intensitat es recorre a la revisió de registres històrics, entrevistes a 
la gent, notícies dels diaris públics i personals, etc. 
Consta de 12 graus i no són equivalents als graus de l‟escala de Ritcher. 
La intensitat per establir el grau dependrà de: 
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a)    L‟energia del terratrèmol 
b)    La distància de la falla on es va produir 
c)    La forma com les ones arriben al lloc on s‟enregistra 
d)    Les característiques geològiques del material del lloc on s‟enregistra la 

intensitat. 
e)    Com la població va sentir o va deixar registres del terratrèmol. 
 

 L‟Escala M.S.K: A la majoria dels països d‟Europa, l‟escala sísmica utilitzada és la 
M.S.K. A Espanya s‟utilitza com escala oficial. 
Aquesta escala  també consta de 12 graus i els efectes que defineixen els graus 
d‟intensitat M.S.K són: 

- els fenòmens sentits per les persones i percebuts en el seu medi ambient. 
- els danys produïts a les construccions segons les seves diverses 
tipologies. 
- els canvis advertits a la naturalesa. 

 
Magnitud i intensitat són dos conceptes diferents que no han de ser confosos, malgrat els 
mitjans de comunicació acostumin a utilitzar-los com a sinònims.  

 La magnitud d'un terratrèmol es refereix a un valor numèric que quantifica l'estima-

ció de l'energia alliberada. 

  La intensitat descriu els efectes del terratrèmol en funció del punt d'observació. 

http://ca.wikipedia.org/wiki/Energia
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