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¿INFORMACIÓN O CONOCIMIENTO?
Where is the wisdom we have lost in knowledge?
Where is the knowledge we have lost in information?
¿Dónde está la sabiduría que perdimos en el conocimiento?
¿Dónde está el conocimiento que perdimos en la información?

(Thomas Stearns Eliot “Los coros de The Rock”, 1934)

"Escucho y olvido, veo y recuerdo, hago y comprendo"

(Rosalind Drive, 1983)
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1. REFLEXIÓ GENERAL SOBRE EL MÀSTER
En les següents línies es va a sintetitzar el resultat de la meua experiència
d’aprenentatge, tant pràctica com teòrica del Màster d’Educació Secundària. Ha estat
una oportunitat per adonar-se del que suposa l’educació, la importància d’aquesta
professió, i és per això que m’ha fet valorar-la més del que ho feia abans, doncs, fins el
moment, no havia rebut formació d’aquest indole. Abans d’iniciar els meus estudis al
Màster, considerava que la professió docent es basava en les capacitats innates del
professor i de la seua voluntat per dur a terme les classes, en canvi, al llarg dels mòduls
teòrics i pràctics del Màster, he identificat la complexitat que suposa ensenyar aprendre,
he obtingut una nova perspectiva sobre la didàctica i he comprés les variables que
intervenen en el funcionament de la tasca com a docent on hi ha cabuda per a moltes
propostes didàctiques. Llavors, ser professor suposa conèixer la tècnica que es va a
utilitzar per a desenvolupar la teua classe, suposa reflexionar sobre l’ensenyança i
aprenentatge dels continguts, tenint en compte les condicions culturals, socials,
polítiques i econòmiques de la societat i les característiques cognitives ambientals i
afectives de l’alumnat a qui va dirigit el programa. Per tant, resulta imprescindible, a més
de tenir la intenció de ser bon professor, saber i poder ser-ho, el qual suposa, aprendre,
reflexionar, qüestionar i investigar la pràctica docent.
Pel que fa als mòduls teòrics, m’agradaria destacar aquells que m’han aportat majors
reflexions i m’han permès així elaborar aquest treball de fi de Màster, a més de
permetre’m comprendre millor el que suposa la docència: “Aprenentatge i ensenyança
de la Història”, “Aprenentatge i ensenyança de la Geografia”, “Processos i contextos
educatius” i “Innovació docent i iniciació a la investigació educativa”. En relació al primer,
s’han treballat l’ensenyança i l’aprenentatge de la Història en distints blocs i responent
als interrogants següents: per a què ensenyar? Què ensenyar? Com ensenyar?, etc.
així, se’ns han proporcionat ferramentes teòriques i pràctiques amb les que realitzar i
fonamentar les nostres sessions com a futurs docents. Per aquesta raó, aquesta
assignatura del màster ha resultat molt útil per a conèixer com poder adequar les
metodologies per aconseguir els nostres objectius. A més, ha quedat clar que conèixer
la matèria que s’ha de impartir es tan bàsic com el coneixement sobre la didàctica de la
docència. En “Aprenentatge i ensenyança de la Geografia” s’ha abordat l’aproximació a
la capacitació didàctica de la disciplina geogràfica des d’una doble perspectiva: des del
tractament dels components bàsics de la seua construcció com a ciència, i des de les
orientacions i estratègies didàctiques que afavoreixen la seua ensenyança i
aprenentatge. D’igual mode, se’ns va recalcar la importància que té que cada professor
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tinga un projecte, que tot i que pot variar i adequar-se a cada curs i moment de l’any, et
permet il·lusionar-te i tindre una meta que assolir. Conseqüentment, aquesta idea
mostra que el docent no ha de ser un esclau d’un llibre de text o d’un programa
determinat, sinó, més bé, el docent ha de ser qui tinga la capacitat de seleccionar els
continguts i treballar-los amb les metodologies que considere més oportunes. Amb
l’assignatura de “Processos i Contextos educatius” s’ha aprofundit en la professió que
m’agradaria exercir, m’ha servit per conèixer els meus poders com a futur docent i en
quin moment de l’educació ens trobem. Tanmateix, me’n he adonat que el professor és
una eina de canvi social i que és essencial tindre a l’alumnat motivat a l’aula. Per tot
això, l’assignatura m’ha aportat recursos, armes, ferramentes i el desig per ser bon
professor, acotant el que és l’educació. Pel que fa a “Innovació docent i iniciació a la
investigació educativa” s’ha vist com la innovació i la investigació són pràctiques
intrínsecament relacionades, doncs innovar exigeix investigar sobre la pròpia pràctica.
En aquest sentit, definiria innovació educativa com la capacitat per adaptar el que
l’Administració estipula per a la realitat dels teus alumnes, després d’un procés
d’investigació i reflexió. Amb aquesta assignatura m’he il·lusionat amb la professió
docent i he comprés la importància que suposa formar als estudiants com a ciutadans i
ensenyar-los que han de ser crítics, manifestar-se i tindre capacitat per canviar les
coses.
Així mateix, els mòduls d’”Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat” i
“Societat, família i educació” han facilitat l’adquisició de noves perspectives de
l’ensenyança i de l’aprenentatge, en relació a la psicologia i a la sociologia. Pel que fa a
la primera, ha aportat coneixements bàsics sobre els processos psicològics implicats en
l’aprenentatge acadèmic, llavors en el nostre futur com a professors disposarem de
ferramentes per resoldre qüestions i problemes lligats a processos cognitius, afectius,
socials de l’estudiant, els quals, dificulten l’aprenentatge de l’alumne. En síntesi,
l’assignatura ens ha mostrat mètodes per ajustar els processos d’ensenyança a les
característiques evolutives dels alumnes d’ensenyança secundària. “Societat, família i
educació” ens ha fet entendre la importància de la sociologia en la formació del
professorat, doncs s’ha analitzat el sistema educatiu des de les problemàtiques de
l’estructura social i del canvi social. No obstant això, tot l’esmentat amb anterioritat cal
considerar-ho com a possibles receptes per solucionar els problemes complexos que es
poden desenvolupar a l’aula, l’activitat docent és molt complicada i no sempre es regeix
amb la mateixa fórmula.
En relació al mòdul de pràctiques el vaig realitzar al centre públic Hort de Feliu situat a
la localitat d’Alginet. La meua tasca durant les primeres setmanes va consistir en
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l’observació. Amb aquesta primera fase de pràctiques vaig identificar dos metodologies
didàctiques molt diferenciades amb les dos professores que vaig tindre oportunitat
d’assistir.
Una d’aquestes, impartia la disciplina d’Història i els estudiants treballaven amb l’objectiu
de construir el seu propi coneixement, aprenent a ser crítics, consultant diverses fonts i
construint les evidències. D’aquesta manera, els alumnes aprenen que no hi ha una
veritat absoluta i la rellevància que té conèixer tots els punts de vista, empatitzant amb
ells i coneixent el context que els acompanya. De mode que aquestes classes mostraven
com la història no es tracta d’una disciplina construïda en la qual s’ha d’estudiar el
resum. Així que vaig identificar les tres tipologies de coneixements existents: per una
banda, els procedimentals relatius a l’ús de fonts i formulació d’hipòtesis, per altra
banda, els actitudinals vinculats a ser crítics i fer interrogants i per últim, els conceptuals
on englobem els conceptes específics. A més, una de les rutines que seguia aquesta
docent a les seues classes de Batxillerat i que considere que resultava de gran utilitat
és l’inici de les mateixes amb una exercici d’avaluació, llançant preguntes sobre els
continguts tractats a la classe anterior i les activitats que s’havien de fer a casa. Així,
activava a l’alumnat. Per tant, utilitzava l’avaluació com una estratègia per conèixer la
situació dels seus estudiants.
En canvi, les classes de Geografia, impartides per altra docent distaven molt de la
metodologia escollida per la professora d’Història. L’alumnat mostrava menys
entusiasme per l’assignatura com a conseqüència de la manca de motivació. El rol de
l’alumne en aquestes classes era més passiu i l’adquisició de coneixements es basava
més en la memorització. Tanmateix, vaig trobar cert dogmatisme, doncs el coneixement
el transmetia com a algo acabat, objectiu, tancat i no es deixava temps per a
interpretacions diferents. L’enfocament de les classes es trobava més pròxim a la
descripció que no a l’enteniment. En quan a l’estratègia didàctica, la predominant era
l’exposició o explicació amb utilització d’esquemes, resums i subratllats i les activitats
eren les proposades pel llibre de text.
Després del període d’observació, se’m va donar l’oportunitat de participar activament
com a professor. La major part d’aquestes hores van transcórrer als dos grups del curs
de segon de l’ESO. En primer lloc, vaig tindre la responsabilitat de treballar de manera
individualitzada amb dos alumnes amb dificultats d’aprenentatge. En ambdós casos, va
ser suficient una sessió per comprendre la necessitat que aquests estudiants tenen de
rebre una especial atenció, doncs, per diferents circumstàncies no podien resoldre
adequadament els reptes del seu curs i concretament, de l’assignatura de Geografia i
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Història. En segon lloc, vaig organitzar i confeccionar una unitat didàctica.
Concretament, les ciutats de l’Europa Medieval. Es va tractar d’una activitat molt
adequada per ficar en pràctica tot l’aprés al Màster i també avaluar-me com a futur
docent. Vaig aplicar tots els criteris apresos durant el màster per seleccionar les
metodologies didàctiques que considerava més coherents, atenent, principalment a la
temàtica que s’anava a tractar i els coneixements dels estudiants. Conseqüentment, es
van elaborar els materials didàctics tenint en compte els exercicis que vaig plantejar per
dur a terme la unitat didàctica.
En definitiva, el Màster m’ha obert els ulls del que suposa el món de l’educació, de la
importància que té aquesta professió i de la necessitat que té la formació didàctica, tant
inicial com continuada. Per aquesta raó, és molt important que una persona tinga clara
la decisió d’exercir aquesta professió i no escollir-la per descart. Es tracta d’un treball
que suposa un gran compromís i requereix d’un moment de pensament i decisió per la
responsabilitat que significa. Es tracta, llavors, d’una professió de temps, dedicació i
voluntat que s’aprèn amb estudi i posada en pràctica. Això és, ser docent exigeix
conèixer un conjunt d’estratègies que s’han de saber controlar en funció de
l’autoconeixement, el coneixement de l’alumnat i el de la matèria.
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2. PRESENTACIÓ I CONTEXTUALITZACIÓ
El tema de la unitat didàctica que he elaborat és les pluges torrencials: problema o
recurs?. És a dir, la unitat didàctica es centra en la caracterització del clima mediterrani,
tractant un dels fenòmens meteorològics més característics d’aquest indret, en
l’enteniment i el coneixement dels factors que afavoreixen la formació d’aquesta
inestabilitat meteorològica al territori valencià i d’analitzar i reflexionar si aquestes pluges
són un problema o recurs, atenent al vincle que existeix entre el medi natural i antròpic.
La unitat didàctica està plantejada per al segon curs de batxillerat de l’assignatura de
Geografia d’Espanya. Prenent com a referència l’establert al DECRET 87/2015, de 5 de
juny, del Consell, pel qual s’estableix el currículum i desplega l’ordenació general de
l’Educació Secundària Obligatòria i del Batxillerat de la Comunitat Valenciana.
No obstant això, aquesta temàtica de les pluges torrencials en la Comunitat Valenciana
no es troba contemplada en la seua totalitat dins del currículum educatiu. Les temàtiques
que es situen en aquest assoleixen temes més amplis i, llavors, no es presta la suficient
atenció a l’apartat que es desenvolupa en la present unitat didàctica. Així doncs,
l’elaboració d’aquest treball de fi de Màster té l’objectiu de tractar el fenomen
meteorològic amb major profunditat.
La unitat didàctica “pluges torrencials, problema o recurs?” s’endinsa en una temàtica
que pretén conscienciar als estudiants, mostrant-los com els valencians han estat baix
els efectes catastròfics en el territori causats per precipitacions de caràcter intens. Així,
se’ls proporciona informació perquè coneguen alguns dels casos més significatius com
la riuada a la ciutat de València en 1957 o la pantanada de Tous en 1982. Però, en
canvi, les activitats proposades també van destinades a que l’alumnat comprenga que
són precipitacions pròpies del clima mediterrani, sent, precisament, la torrencialitat un
dels trets més destacats perquè tot i ser típiques de la Comunitat Valenciana se’ls aplica
amb freqüència el qualificatiu de “catastròfic”. En aquest sentit, es tracta al llarg de la
unitat didàctica esta idea, mostrant com aquest caràcter catastròfic es troba solament
lligat de forma parcial a les pròpies precipitacions; efectivament, cada vegada més, la
creixent intervenció humana sobre el territori, en les seus múltiples variants, explica que
els seus efectes tinguen un major impacte.
La unitat didàctica que es desenvolupa en les següents pàgines constitueix una
important contribució en els aspectes comentats amb anterioritat. Es realitza un anàlisi
d’alguns dels episodis de precipitacions intenses més importants de les últimes dècades
per així, anar reconstruint quins són els factors i processos més directament relacionats
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amb la gènesis de estes precipitacions, que tant d’interès i impacte tenen sobre el
territori valencià. Per tant, aquesta unitat didàctica està pensada per a treballar amb les
preconcepcions que té l’alumnat sobre el fenomen de la gota freda perquè
tradicionalment les precipitacions intenses es relacionen amb aquest fenomen i l’objectiu
es desmitificar aquesta idea.
Conseqüentment, es desenvolupa un procés d’aprenentatge constructivista basat en la
teoria de Piaget, donant-li gran rellevància als coneixements previs de les creences i de
les motivacions de l’estudiant. Així, s’entén l’aprenentatge com “un proceso interno de
construcción, en donde el individuo participa activamente adquiriendo estructuras cada
vez más complejas, estadios”1. A més, l’aprenentatge es considera que ha de ser
significatiu, per això, l’alumnat ha de trobar utilitat als continguts i així assimilar-lo. La
gota freda és un fenomen meteorològic que afecta a les regions mediterrànies i per això
es valora com una temàtica d’interès i que, sentiran seua, familiaritzant-se per la pròpia
experiència personal. Aquest tipus d’aprenentatge suposa l’adaptació de la metodologia
didàctica i més concretament, l’elaboració d’activitats que provoque que l’alumnat entre
en conflicte cognitiu. Ho senyala Vigotsky qui mostra la importància d’aquesta idea “el
conflicto cognitivo parace ser un punto de partida en el proceso del cambio conceptual,
y para empezar este proceso, el conflicto debe tener significado para el individuo. Para
introducir este conflicto cognitivo, lleno de significado, los estudientes deben estar
motivados e interesados en el tópico de estudio, activar su conocimiento previo y tener
ciertas creencias epistemológicas y habilidades de razonamiento adecuadas para
aplicarlas”2.
Per altra banda, aquesta unitat didàctica podria impartir-se en qualsevol centre de
secundària de la Comunitat Valenciana, degut a que qualsevol alumne de qualsevol
institut d’aquest territori es troba sota la influència del clima mediterrani i precisament, la
unitat didàctica pretén la comprensió d’un dels fenòmens significatius més importants
d’aquest clima. El curs més apropiat és segon de batxillerat perquè l’altre curs on
s’imparteix geografia, atenent al currículum educatiu, és tercer de l’ESO i la complexitat
que ofereix la temàtica plantejada requereix de ferramentes i capacitats elevades per
comprendre’l. Pel que fa al període on s’impartiria dita unitat dintre del curs acadèmic,
es considera el mes de gener el més adequat. Aquesta decisió ve motivada per dos
raons, per una banda, tenint en compte que el temari de geografia de segon de batxillerat
té dos grans blocs temàtics, física i humana, el més adequat és prendre posició de la
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Santiuste Bermejo, Victos, Cuadernos de educación 1: “Aproximación al concepto de

aprendizaje constructivista”, 2005
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Castorina, José Antonio, Ferreiro, Emilio, Kolb de Oliveira, Marta, Lerner, Delia, Piaget-

Vigotsky: contribuciones para replantear el debate, Paidós Educador, 70-117, 1996

complexitat climàtica que suposa el fenomen objecte d’estudi, una vegada finalitzades
totes les unitats didàctiques que acompanyen al bloc temàtic de física. Llavors, si s’inicia
la geografia amb el bloc de física es calcula que a l’inici del segon trimestre és el moment
adequat per introduir esta unitat didàctica. A més a més, atenent que les precipitacions
torrencials es donen, habitualment, als mesos de la tardor, desenvolupar la temàtica al
mes de gener suposa tindre molt recent el fenomen, i l’experiència i record proper
d’aquest afavoriran el seu estudi.
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3. JUSTIFICACIÓ TEÒRICA
La meua proposta d’unitat didàctica desenvolupa una sèrie de coneixements que
requereixen d’una elevada comprensió i per aquesta raó, es situen una vegada finalitzat
el bloc físic de Geografia de 2n Batxiller com es detalla posteriorment al tractar els
objectius, continguts i metodologia. Concretament, la unitat didàctica es basa en una
successió de concepcions teòriques i activitats que permeten trencar amb l’estereotip
de que les pluges intenses són un problema medi ambiental a la Comunitat Valenciana,
a més de la visió catastrofista del fenomen meteorològic de la gota freda i la identificació
errònia de precipitacions intenses o torrencials com a conseqüència de la gota freda.
Tanmateix, els objectius determinats inclouen l’enteniment de les causes que generen
aquestes precipitacions i les conseqüències que tenen sobre el medi.
En primer lloc, l’estudi parteix del conjunt de factors i elements que determinen i
componen l’estat de l’atmosfera i les conseqüències que el comportament climàtic té al
territori en funció de l’orografia, proximitat a la mar i organització antròpica del territori
(ESTRELA, PASTOR Y GOMEZ, 2013). Aleshores, la unitat didàctica s’organitza en fases
ordenades i conformades per activitats que fomenten l’aprenentatge significatiu.
Conseqüentment, l’alumnat haurà de participar activament en tot el procés, contribuintse així a la motivació, mentre que el professorat serà qui ha de dirigir, afavorir i fomentar
l’aprenentatge (BALLESTER, GAYOSO, PAYERAS Y VICENS, 2002).
En segon lloc, es basa en la utilització de la geografia amb una finalitat més sistemàtica
i aplicada que busca l’explicació de la dinàmica de l’espai geogràfic, de mode que es
poden entendre i plantejar solucions als diversos problemes que afecten a la societat
(PILLET, 2004). De manera que amb la unitat didàctica proposada es tracta la geografia
com una ciència explicativa de les relacions societat-naturalesa sobre una base
espacial, que aporta explicacions i anàlisi d’un problema actual que afecta, en concret,
a la societat valenciana. Al seu torn, permet el desenvolupament d’habilitats mentals i
instrumentals, i que han d’afavorir valors ètics en la pressa de consciència sobre les
intervencions que les societats humanes realitzen en el territori.
Per altra banda, cal tenir en compte que l’alumnat te les seues pròpies idees sobre el
que és Geografia. Habitualment les persones relacionen la disciplina geogràfica amb
l’estudi de les formes del relleu, les províncies d’Espanya, els noms dels rius o la
confecció de mapes. No obstant això, aquest coneixement és molt parcial i pobre
respecte al que requereix l’estudi de la geografia actual, el qual té com a finalitat
educativa ajudar al ciutadà a entendre el món en el que habita. Llavors, convertir
l’ensenyança en un exercici d’enciclopedisme, obviant la seua càrrega explicativa,
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ideològica i teleològica, suposa allunyar als alumnes dels seus valors formatius més
rellevants.
La unitat didàctica esmentada “pluges torrencials: problema o recurs?” es situa, com
s’ha dit anteriorment, una vegada finalitzat el bloc físic de geografia. Malgrat tot, no es
pot deixar de contemplar a l’humà com a element de primer ordre en l’anàlisi i l’estudi
dels sistemes naturals. Doncs, els humans són un important factor en el medi ambient,
modificant les seus accions. Conseqüentment, al llarg de les unitats didàctiques de
geografia física es localitzen una sèrie de problemàtiques en les quals, els humans
intervenen de forma directa: contaminació atmosfèrica i de les aigües, l’erosió antròpica
del sòl o la degradació general del medi. No obstant això, l’home es troba sotmès a
l’influencia del medi. Atenent totes aquestes raons, es considera que estos temes són
els que han de ser objecte d’estudi i d’investigació i construir d’aquesta manera una
didàctica comunicativa i crítica amb significat vital, ètic i que realitze una funció social
(CAPEL Y ARTEAGA, 1986). Doncs, aquest compromís és més fàcil identificar-lo i
practicar-lo en els escenaris de la vida quotidiana, sense relegar altres escales
imprescindibles per a abordar vells i nous temes dels fenòmens geogràfics físics i
humans.
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4. OBJECTIUS
Abans d’endinsar-se en els objectius específics de la unitat didàctica proposada, hi ha
que destacar que aquests pretenen ser coherents amb l’establert en el REIAL DECRET
1105/2014, de 26 de desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’Educació
Secundària Obligatòria i del Batxillerat i DECRET 87/2015, de 5 de juny, del Consell, pel
qual s’estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació Secundària
Obligatòria i del Batxillerat de la Comunitat Valenciana respecte als objectius comuns al
Batxillerat i a les de l’àrea de Ciències Socials (Geografia i Història). Concretament, els
objectius que s’han tingut especialment en compte són els següents:
Objectius de Batxillerat
▪

Consolidar una maduresa personal i social que els permeti actuar de manera
responsable i autònoma i desenvolupar el seu esperit crític. Preveure i resoldre
pacíficament els conflictes personals, familiars i socials.

▪

Consolidar els hàbits de lectura, estudi i disciplina, com a condicions necessàries
per a l’aprofitament eficaç de l’aprenentatge, i com a mitjà de desenvolupament
personal.

▪

Dominar, tant en la seva expressió oral com escrita, la llengua castellana i, si
s’escau, la llengua cooficial de la seva comunitat autònoma.

▪

Accedir als coneixements científics i tecnològics fonamentals i dominar les
habilitats bàsiques pròpies de la modalitat elegida.

▪

Comprendre els elements i els procediments fonamentals de la recerca i dels
mètodes científics. Conèixer i valorar de manera crítica la contribució de la
ciència i la tecnologia en el canvi de les condicions de vida, així com consolidar
la sensibilitat i el respecte cap al medi ambient.

▪

Consolidar l’esperit emprenedor amb actituds de creativitat, flexibilitat, iniciativa,
treball en equip, confiança en un mateix i sentit crític.

Respecte als objectius específics de la unitat didàctica, aquests han d’entendre’s com
l’explicitació de la finalitat educativa (valor formatiu) amb el que s’ha realitzat una
determinada selecció de continguts:
Conceptuals
-

Conèixer els conceptes i definicions que permeten l’enteniment de la matèria.

-

Caracteritzar el clima mediterrani, especialment pel que fa a les precipitacions
intenses i la seua identificació amb la gota freda de caràcter catastròfic.

-

Distingir les peculiaritats de l’espai geogràfic valencià.
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-

Entendre i conèixer quins són els factors que afavoreixen la inestabilitat
meteorològica al territori valencià i així, determinar quin temps atmosfèric causa
precipitacions intenses, utilitzant mapes d’altura i superfície.

-

Qüestionar si les pluges torrencials són un problema o un recurs, considerant la
relació existent entre el medi natural i l’antròpic en relació a aquest fenomen
meteorològic, a més de conèixer l’aprofitament dels recursos hídrics al territori
valencià.

Procedimentals
-

Investigar quan tenen lloc les situacions de precipitacions intenses i en quins
indrets es generen problemes per aquestes. A més, identificar quins d’aquests
episodis tenen relació directa amb la gota freda.

-

Cercar, seleccionar i elaborar informació de contingut geogràfic obtinguda de
fonts diverses i presentar-la de forma adequada.

-

Saber analitzar i comentar mapes com a eines de representació geogràfica.

Actitudinals
-

Desenvolupar l’esperit d’observació, imaginació, judici i raonament.

-

Ser conscient de la complexitat de les causes dels fets i les múltiples accions
que es donen entre els factors que conflueixen en les estructures espacials.

-

Saber treballar de manera cooperativa, amb una actitud participativa, assertiva i
respectuosa.

-

Potenciar actituds de responsabilitat davant la intervenció en l’entorn en el que
s’integra l’alumnat.

Així mateix, dita unitat didàctica pretén també contribuir al desenvolupament de la
majoria de les competències establertes en el DECRET 87/2015, de 5 de juny, del
Consell, pel qual s’estableix el currículum i desplega l’ordenació general de l’Educació
Secundària Obligatòria i del Batxillerat de la Comunitat Valenciana:
Competència en comunicació lingüística: Per desenvolupar correctament la unitat
didàctica proposada és necessària aquesta competència, doncs és la ferramenta que
cal utilitzar per comprendre, expressar-se i interactuar amb la temàtica tractada. Llavors,
la unitat didàctica incorpora tasques que fomenten la utilització amb precisió i rigor del
vocabulari propi de l’àrea, i l’expressió i comunicació dels continguts de la matèria de
forma personal i creativa, seleccionant i interpretant dades i informacions expressades
per mitjà de llenguatge diversos: elaboració d’un informe final, anàlisis de diverses fonts,
comentaris de text, etc.
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Tractament de la informació i competència digital: Aquesta unitat didàctica incorpora
la utilització de fonts d’informació diferents i investigacions que permeten el tractament
amb les tecnologies de la informació i la comunicació. Aquesta tasca implica el
desenvolupament d’una actitud autonòmica, eficaç, responsable, crítica i reflexiva al
seleccionar, tractar i utilitzar la informació i les seues fonts, així com del contrast quan
siga necessari. El treball amb mapes meteorològiques i ortofotos als ordinadors junt al
comentari d’aquests afavoreix aquesta competència, doncs són tasques que permeten
processar i gestionar informació complexa.
Competència social i ciutadana: Aquesta competència és essencial per dur a terme
la unitat didàctica, és a dir, l’objectiu final d’aquesta és comprendre un fenomen que
ocorre a les terres valencianes i avaluar-lo, aleshores, hi ha que desenvolupar l’habilitat
per utilitzar els coneixements sobre la societat per interpretar-lo, junt als problemes
socials associats al context i escales espacials variables. Per últim, es desenvolupar
amb major claredat alhora de donar respostes i prendre decisions en les diverses
tasques proposades al llarg de la unitat didàctica.
Competència cultural i artística: A partir d’aquesta unitat didàctica proposada, el
alumnat treballarà aquesta activitat principalment quan s’analitzen els distints successos
meteorològics lligats a precipitacions torrencials que han generat greus conseqüències
sobre el medi valencià. Aleshores, es buscarà que l’alumnat vaja més enllà del fenomen
meteorològic i analitze com la societat valenciana afrontava aquestes situacions i quins
mecanismes tenien per combatre’ls. Per tant, s’aprecia el fet cultural per comprendre’l,
valorar-lo, tractant-lo, llavors, com a font d’enriquiment.
Competència per aprendre a aprendre: L’objectiu per desenvolupar aquesta
competència parteix del tractament dels coneixement de manera gradual, seguint una
estructura concreta d’activitats organitzades. S’aniran integrant idees sobre la temàtica
de la unitat didàctica per a que l’alumnat reflexione i prenga consciència de
l’aprenentatge, al mateix temps que identifique l’objectiu com assequible que el done
confiança i el motive. Tanmateix, les activitats permeten utilitzar i aplicar els nous
coneixements en contextos distints, el qual, fomenta que l’estudiant siga conscient del
que sap i desconeix, a més del que es capaç d’aprendre. Així mateix, s’impulsen les
habilitats de l’alumnat per a obtindre informació i, sobretot, transformar-la en
coneixement propi.
Autonomia i iniciativa personal: Aquesta competència es treballarà al llarg de tota la
unitat didàctica degut a que s’aplicaran distints instruments d’avaluació i d’autoavaluació
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que faciliten l’aprenentatge i l’autoregulació del mateix. Així doncs, s’impulsa que
l’alumnat tinga consciència dels seus coneixements i competències i a partir d’aquestos
prenga decisions amb criteri i adopte habilitats personals com la decisió, creativitat,
autocrítica, iniciativa, regulació emocional, etc.
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5. CONTINGUTS
“Les pluges torrencials: problema o recurs?” requereix d’una sèrie de continguts que es
situarien al bloc 3 de Geografia de Segon de Batxillerat. Concretament, reben per nom
“La diversitat climàtica i la vegetació”, “Dominis climàtics espanyols: la seua
problemàtica”, “Factors geogràfics i elements del clima” i “El mapa del temps: el seu
anàlisi i interpretació” segons l’establert al REIAL DECRET 1105/2014, de 26 de
desembre, pel qual s’estableix el currículum bàsic de l’educació secundària obligatòria i
del batxillerat. Així mateix, dit decret estableix els continguts comuns per a Segon de
Batxillerat, els quals s’han valorat per definir els continguts de la unitat didàctica.
Tanmateix, aquests s’han seleccionat segons el seu valor formatiu i, llavors, en
coherència amb l’exposat fins ara al llarg del treball. Per tant, aquesta unitat didàctica
està estructurada i organitzada per a l’assignatura de Geografia de Segon de Batxillerat,
l’esquema, de la qual, seria el següent:
FIL ARGUMENTAL
Geografia Física
NÚCLI ORGANITZADOR

UNITAT DIDÀCTICA

TRIMESTRE

L’espai geogràfic espanyol

1. Relleu espanyol: factor Primer
positiu o negatiu per al
turisme?

La

diversitat

hídrica

biogeogràfics

i 2. Sequeres i incendis a la Primer
Comunitat

Valenciana:

¿factor humà o natural?
Paisatges naturals i les 3. La degradació del medi: Primer
interrelacions naturalesa- com

l’activitat

humana

societat

afecta al medi natural?

La diversitat climàtica

4. Clima espanyol: és pot Primer
identificar com a un únic
clima?*3

Climatologia

a

Comunitat Valenciana

la 5. Les pluges torrencials: Primer quart del segon
problema o recurs?

En la Unitat Didàctica proposada es poden caracteritzar diversos continguts conceptuals
que vindrien a conformar el nucli de la seua ensenyança. S’entenen per aquells
continguts o idees que contribueixen a delimitar l’objecte d’estudi i el mètode de treball.

3

Les unitats didàctiques 1,2,3 i 4 són suggeriments, però en cap cas són propostes fermes, ja que
en aquest darrer cas, caldria pensar i dissenyar tot el conjunt de la programació, el qual excedeix de
l’objectiu del present treball
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Hi ha que diferenciar dels coneguts com a “estructurants” o “de segon ordre” d’aquells
conceptes “vinculats” amb la geografia. Els primers són “transversales a toda la
geografía, cualquiera que sea el tema y enfoque escogido para tratarlo, y su trabajo y
ejercitación confiere a los estudiantes de geografía una especie de aptitud o habilidad
para el análisis y comprensión del territorio” (CLARY, 1992). Els segons, sent objecte
d’anàlisi de la disciplina geogràfica, es corresponen a la unitat didàctica proposada.
Conceptes estructurants o de segon ordre

Conceptes vinculats

Espai. Es considera l’espai geogràfic com el Temps atmosfèric
producte de les transformacions que realitzem els
éssers humans al llarg del temps sobre el territori,
com

un

producte

social,

el

lloc

on

ens

Clima
Inundacions

desenvolupen els grups humans en la seua
interacció amb el medi; en definitiva es tracta Pluges torrencials
d’aquell espai construït pels humans a partir de
certes característiques del medi físic natural. Amb
la unitat didàctica l’alumnat haurà d’identificar com

Latitud
Altitud

els individus, en la mesura que perceben, imaginen
i valoren l’espai, condicionen la relació que tenen Mar
amb ell.
Territori. Component tècnic i polític i es concep
com una porció específica de la superfície terrestre

Relleu
Pressió atmosfèrica

que comporta la noció de domini, pertinència i
control d’aquesta. Conseqüentment, la unitat Massa d’aire
didàctica incorpora continguts on es reconeix com
el territori es produït a partir de l’espai geogràfic per
les xarxes, circuit i fluxos projectats i materialitzats

Altes pressions
Baixes pressions

pels grups socials.
Lloc. Més enllà de tractar-se d’un punt físic en Depressions dinàmiques
l’espai, és un centre de significat emocional sorgit
de l’experiència en l’espai quotidià. Així mateix,

Depressions Tèrmiques

l’alumnat determinarà com la societat ha enllaçat Configuració atmosfèrica
relacions afectives, actituds i valoracions cap al
seu territori.

4 CLARY,

M. (1992): “Aprender a situar, situar para aprender”. Boletín de didàctica de las

ciencias sociales, nº5, págs. 31-43.
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Paisatge: Objecte fonamental d’estudi i es fa des Jet stream
d’una perspectiva integradora, considerant el
paisatge geogràfic

com

el

resultat

de

les

interrelacions de fenòmens físics, biològics i

Antropització
Zona inundable

humans que es produeixen en un lloc o espai de la
Terra. L’estudi de la unitat didàctica proposada
assoleix des com es veu, com es gesta, com
s’utilitza i com s’organitza el territori.
Escala: Relacionat amb l’espai i la cartografia.
Conté distintes interpretacions en l’estudi dels
fenòmens socials. Així, es poden tractar diferents
escales socials (individual, col·lectiu), diferents
escales temporals (curt, mig, llarg termini) i
diferents escales espacials (local, regional, global).

El tractament d’ambdós tipus de conceptes – estructurants i substancials – permeten
l’enteniment de les interrelacions ser humà-medi. Tanmateix, la Geografia posseeix uns
patrons que actuen com a fil conductor per al seu estudi i la seua pràctica. Considerats
per separat no són exclusius de la Geografia, però en conjunt adquireixen un caràcter
profundament geogràfic i d’alguna mena han d’utilitzar-se a la Unitat Didàctica:
Principis del mètode geogràfic
Principi de localització i extensió o distribució5: Tot fet o fenomen geogràfic, per a que
tinga valor geogràfic, ha d’estar localitzat en un lloc o espai determinat, tenint en
compte algunes referències com latitud, longitud, altitud, límits i superfície. Per
aquesta raó, algunes de les activitats de la unitat didàctica giren al voltant dels mapes
que permeten determinar la localització i distribució dels fenòmens espacials. A més,
s’han de respondre a un conjunt de preguntes que faciliten l’adquisició d’aquest
principi.
Principi de descripció, generalització i comparació6: Tot fet o fenomen geogràfic ha
de ser descrit senyalant les seues característiques, tret i elements més importants
com a mitjà per poder explicar-lo. L’observació és una activitat perceptiva i cognitiva
que ofereix informació per a la seua descripció. Com a conseqüència, la unitat
didàctica incorpora continguts que permeten caracteritzar la gota freda i igualment,
identificar la singularitat d’aquesta en comparació amb altres pluges intenses que es
donen a la resta del territori.
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Principi de causalitat o explicació7: La Geografia adquireix el caràcter de ciència per
l’explicació de les causes dels fenòmens que estudia. Però, els fets geogràfics són
complexos, i el seu estudi no ha d’atendre a una explicació que es base en un únic
factor. Tot fet geogràfic té una o varies causes, i és necessari buscar-les i jerarquitzarles, amb les seues corresponents conseqüències. Així mateix, l’objectiu al llarg de la
unitat didàctica és la comprensió del fenomen meteorològic i tot el que comporta al
territori, el qual comporta l’estudi de les causes que el generen. Per tant, les activitats
van encaminades a la construcció d’aquest coneixement.
Principi de connexió o relació8: Els fets geogràfics no es presenten aïllats, sinó
relacionats entre si, depenent uns d’altres i formen una cadena en la que cada enllaç
és un fet, sent necessari conèixer-los tots per a la perfecta explicació geogràfica. Els
fets geogràfics han d’examinar-se, per tant, en les seues mútues i múltiples
connexions, tenint en compte les seues influències recíproques, i en les seues
connexions de causes i connexions. Així mateix, la unitat didàctica proposada es
planteja per a l’alumnat de forma que interpreten com, per exemple, el relleu i la
situació determinen el clima, com aquest influeix en els recursos hídrics, en la
vegetació i al seu torn, aquesta en la ramaderia, i tots els factors junts influeix en la
vida dels humans.
Principi d’activitat, evolució o dinamisme9: Tot quan existeix sobre la Terra es veu
sotmès a canvis. El principi d’evolució estudia, doncs, els canvis que els elements
geogràfics experimenten a través del temps. Per assolir l’explicació completa dels
fenòmens geogràfics i fets actuals de la superfície terrestre s’ha de tindre en compte
l’evolució tant dels fenòmens físics com els referits a l’activitat humana. Llavors,
aquest principi es tracta amb l’anàlisi de distints successos meteorològics passats i
l’evolució del medi físic i humà del territori en les últimes dècades. Conseqüentment,
l’alumnat ha de desenvolupar la capacitat d’interpretació i comprensió dels canvis que
han ocorregut al llarg del temps i així, diagnosticar quina es la situació actual.

Aquests darrers principis geogràfics inspiren l’acció didàctica en l’ensenyament de la
Geografia, llavors, en definitiva, localitzar, descriure, relacionar, comparar i explicar són
procediments claus de qualsevol plantejament rigorós i comprensiu per a l’estudi dels
fenòmens geogràfics (DAUS, 1978).

5 Principi
6

de localització i extensió o distribució formulat per Friedrich Ratzel (1844-1904)

Principi de descripció, generalització i comparació enunciat per Vidal de la Blache (1845-

1918)
7

Principi de causalitat o explicació definit per Alexander von Humbold (1769-1859)

8

Principi de connexió o relació formulat per Humboldt, Ritter (1779-1859) i Vidal de la Blache

9

Principi d’activitat, evolució o dinamisme plantejat per Jean Brunhes (1869-1930)
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Atenent a tots els aspectes comentats fins el moment, on s’han citat els objectius i
continguts que van a ser desenvolupats per a la present unitat didàctica, la proposta és
la següent:

UNITAT DIDÀCTICA: Les pluges torrencials, problema o
recurs?
1. Caracterització del clima mediterrani
•

Torrencialitat i irregularitat de les precipitacions

2. Factors del clima:
•

Geogràfics: latitud i situació, influència de la mar i relleu

•

Termodinàmics: en altura, corrent en jet; en superfície, centres d’acció,
masses d’aire i fronts

3. Importància de les precipitacions intenses:
•

Acció antròpica i efectes sobre les activitats humanes

4. Accions possibles davant aquest fenomen meteorològic:
•

Àmbit normatiu i científic.

Proposta d’estructura de continguts:
-

Tindrem una primera unitat de caràcter introductori, que permet la diversitat
d’enfocaments. El seu objectiu és aproximar a l’alumne a l’assignatura,
familiaritzar-lo amb la metodologia que es va a utilitzar i investigar sobre els
conceptes previs referits a les grans temàtiques a tractar.

-

Bloc temàtic (conjunt d’unitats) centrat al medi físic: permet el coneixement de
l’espai geogràfic espanyol, la seua diversitat climàtica, hídrica i paisatgística i el
plantejament de problemes referits a l’estructura i funcionament, principalment,
dels recursos hídrics i de l’activitat humana sobre el medi.

Es tracta, doncs de seleccionar un o diversos problemes rellevants sobre aquesta
temàtica que permeten treballar amb els nuclis conceptuals relacionats amb la mateixa.
Així, per exemple, un problema complex com els incendis permet realitzar un disseny
d’investigació, desglossat en diversos problemes més concrets, que faciliten l’aplicació
dels conceptes bàsics de Geografia Física i conceptes afins.
El tractament d’algun tema que connecte qüestions del medi físic i del medi humà
(utilització dels recursos hídrics, desertificació i degradació del medi, emplaçament
humà, etc.) al temps que ajuda a consolidar conceptes relacionats amb les connexions
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entre diversos “sistemes” contribueix a la superació d’una dicotomia clàssica (medi
físic/medi urbà) que hui resulta cada vegada més mancada de sentit (FLORES, 2010).
En aquesta unitat didàctica esmentada “pluges torrencials: problema o recurs” hi
localitzem la temàtica més complexa, la qual facilita la interpretació global dels fenòmens
geogràfics. Ací es pot centrar l’estudi de totes les unitats didàctiques tractades
anteriorment i el seu reflex sobre l’espai, en els nivells de desenvolupament i els factors
incidents, amb possibilitat de connectar aquest tema amb la problemàtica urbana. Es
tracta d’assolir conclusions generals del bloc físic, però també de la disciplina de
Geografia.
Com s’ha pogut observar i, com es podrà identificar posteriorment als apartats
corresponents a la seqüència d’activitats i la metodologia, les tres categories de
continguts (conceptuals, procedimentals i actitudinals), estan molt vinculats entre si.
Llavors, valorar els continguts conceptuals estructurants suposa reconèixer una sèrie de
procediments i actituds per progressar en la comprensió dels conceptes esmentats, el
qual, tanmateix, es pot assolir mitjançant continguts substancials.
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6. SEQÜÈNCIA D’ACTIVITATS D’ENSENYAMENT-APRENENTATGE
Fase I: Presentació de la temàtica i de les qüestions plantejades
Activitat 1: Introducció. Temps: 2 sessions
-

Tasca 1.1: Retalls de premsa.

-

Tasca 1.2: És un tema important les pluges intenses al mediterrani? Perquè? Es
tracten d’un problema o d’un recurs?

-

Tasca 1.3: Recerca en premsa de successos meteorològics que hagen ocasionat
problemes (riuades i inundacions). Comentari.

Fase II: Donar resposta a les preguntes i identificar els factors i les conseqüències
d’estes pluges. Construcció del coneixement.
Activitat 2: Factors físics i humans. Temps: 5 sessions
-

Tasca 2.1: Entrega d’un dossier amb els principals episodis de pluges torrencials
que han afectat a la Comunitat Valenciana.

-

Tasca 2.2: Entrega d’un mapa físic de la Comunitat Valenciana.

-

Tasca 2.3: Què és una ortofoto? Per a què serveix? Quines diferencies trobes
entre la de 1956 i l’actual?

-

Tasca 2.4: Mapa zones urbanitzades i zones inundables al territori valencià.

-

Tasca 2.5: Elaboració d’un comentari que done resposta a les següents
qüestions:

-

En quines zones i moment de l’any tendeixen a concentrar-se els majors
problemes per pluges intenses?

-

Quins consideres que són els motius que generen aquests desastres? I les
causes que ocasionen les precipitacions torrencials?

-

Tasca 2.6: Correcció del comentari amb tota la classe.

L’alumnat treballarà sobre els mapes esmentats, doncs els permet caracteritzar
l’estructura urbana del territori i les àrees més inundables que hi trobem a la
Comunitat Valenciana. Aleshores, coneixeran les zones de major risc d’inundació,
les quals són resultat de la seua localització a indrets situats a prop de barrancs o
rius i a més, urbanitzats. Per altra banda, amb el dossier de precipitacions
determinaran el clima regional del territori valencià i conseqüentment quines
comarques freqüenten els majors episodis d’inestabilitat meteorològica. Junt aquest
mapa s’adjuntarà el del relleu valencià i hauran d’interpretar com el relleu intervé de
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manera directa en l’aparició de pluges intenses i a més, la persistència de les
mateixes.
De manera transversal es treballaran ambdós geografies: física i humana.
Activitat 3: Factors termodinàmics. Temps: 4 sessions
•

Tasca 3.1: Definició precipitacions extraordinàries
¿És el mateix una tronada intensa que una GOTA FREDA?
¿Sempre que plou fort és conseqüència de la GOTA FREDA?
¿Quan es solen produir pluges intenses?
•

Treball sobre textos il·lustrats amb diagrames.

▪

Amb aquests textos la informació obtinguda fins el moment es construirà
el coneixement complet del que és la gota freda i així mateix, es distingirà
d’altres fenòmens de pluges intenses.

•

Tasca 3.2 Contextualització del que és una DANA o GOTA FRED: Treball a partir
d’un text.

•

Tasca 3.3 Diferenciació capes baixes atmosfera i capes altes atmosfera: Treball
a partir d’un text.

•

Tasca 3.4: Elaboració d’un comentari.

Activitat 4: Interpretació de mapes: Temps: 3 sessions
•

Tasca 4.1: Explicació magistral amb mapes representatius de situacions de
GOTA FREDA.

•

Tasca 4.2: Presentador de l’oratge. Per equips elaborar comentari.

•

Tasca 4.3: Exposició del mapa per un membre de l’equip.

Fase III: Aplicació a la realitat, retroalimentació i informe final: Temps: 4 sessions
Activitat 5: Visita AEMET i 112.
-

Tasca 5.1: Treball previ a les visites (classe). Activitats de preparació.

-

Tasca 5.2: Desenvolupament de les activitats previstes. Visita.

-

Tasca 5.3: Posada en comú i conclusions per a la memòria de treball.

Activitat 6: Retroalimentació i repàs de tot el vist. Informe i prova model selectiu
-

Tasca 6.1: Informe final.

-

Tasca 6.2: Prova model selectiu.
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Fase I: Presentació de la temàtica i de la qüestió plantejada
Aquesta fase es compon d’una activitat que s’utilitza d’introducció a tota la unitat
didàctica. És una activitat que serveix de motivació-presentació en la qual s’inclou el
fenomen meteorològic que es va a tractar i la problemàtica que aquest suposa per al
territori valencià. L’activitat es divideix en tres tasques:
-

Tasca 1.1: El professor mostra una sèrie de retalls de premsa corresponents a
situacions meteorològiques de pluges intenses i persistents. Amb aquestes se’ls
pregunta que observen en elles i que consideren que ha ocorregut. Per tant, han
de relacionar les imatges amb els coneixements que tenen sobre el clima
mediterrani i concretament, amb el fenomen meteorològic esmentat. A més, la
problemàtica que ocasiona l’edificació en zones inundables ha de ser tractada
en aquesta primera presa de contacte.

-

Tasca 1.2: En la segona tasca, el professor planteja les següents qüestions: És
un tema important les pluges intenses al mediterrani? Perquè? Es tracten d’un
problema o d’un recurs? Aquests interrogants es responen de forma oral a l’aula
i permeten abordar la temàtica a través d’un debat amb tot el grup.

-

Tasca 1.3: Recerca en premsa i altres fonts diversos successos meteorològics
que hagen ocasionat problemes (riuades i inundacions) al territori valencià i
contextualització dels mateixos: lloc, data, medi físic i urbà de l’indret. Atenent el
debat anterior i la informació empleada en la tasca inicial junt als continguts
meteorològics

i

climatològics

vistos

en

unitats

didàctiques

tractades

anteriorment, se’ls suggereix la realització d’una taula amb les causes que han
originat els problemes dels successos meteorològics que han localitzat. Llavors,
a partir de tota la informació que ja han aprés, junt a la que aporten les seus
noticies i la contextualització dels mateixos han d’intentar respondre a la següent
qüestió: ¿Quines causes consideres que han originat aquesta inundació?.
Finalment, l’estudiant ha d’elaborar un comentari d’aproximadament dos fulls on
introdueix la noticia, la contextualitza i respon a la qüestió. Se’ls dona fins la
següent classe per entregar-lo. La tasca del docent, consisteix a guiar a l’alumnat
al llarg de la realització d’aquest informe, llançant preguntes per a facilitar el
desenvolupament del treball i a més, per a que segueixen un guió sobre el que
treballar.
-

Per últim, el professor ha d’exposar els continguts que ja s’han treballat sobre la
temàtica i així, justificar i posar de manifest la selecció de continguts que es van
a estudiar, el qual implica presentar el esquema de la unitat didàctica.
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Els objectius d’aquesta primera activitat són:
•

Prendre en consideració els coneixements, experiències i expectatives
de l’alumnat.

•

Familiarització amb la unitat didàctica.

•

Treball amb fonts.

•

Motivar a l’alumnat i provocar interès per investigar sobre la temàtica.

•

Prendre consciència sobre el que suposa el fenomen meteorològic al
territori valencià.

Fase II: Donar resposta a les preguntes. Construcció del coneixement
Aquesta fase consisteix en trobar les respostes a les preguntes que s’han plantejat en
les sessions anteriors: És un tema important les pluges intenses al mediterrani? Perquè?
Es tracten d’un problema o d’un recurs? ¿Quines causes consideres que han originat
aquestes inundacions?
L’activitat 2 tracta els factors físics i humans que intervenen en la distribució de les
precipitacions i les conseqüències que tenen aquestes:
-

Tasca 2.1: La tasca inicial d’aquesta fase consisteix en proporcionar a l’alumnat
un full que recull informació sobre les pluges: data, lloc i la pluja registrada (mm).
A continuació, el docent planteja una sèrie d’interrogants als estudiants: ¿Què
tenen en comú aquests successos? ¿En quin moment de l’any es produeixen?
¿On solen concentrar-se els majors registres de precipitació? ¿Perquè penseu
que és així? Aquestes preguntes introduiran un debat d’uns minuts amb el
propòsit de que els estudiants extraguen les seues pròpies conclusions i senten
seua la unitat didàctica.

-

Tasca 2.2: Seguidament, el professor entrega un mapa físic de la Comunitat i els
alumnes han de situar sobre aquest els municipis afectats per les inundacions i
identificar en quines zones del territori es localitzen les majors precipitacions.

-

Tasca 2.3: El professor introdueix el concepte d’ortofoto. Mostra a l’alumnat com
el mapa és l’expressió pròpia de la ciència geogràfica i així, entenen com el
llenguatge cartogràfic és fonamental per a comunicar els sabers. Llavors, amb
l’ajuda del docent han d’analitzar i interpretar l’ortofoto del territori valencià de
l’any 1956 i l’actual, el qual permet identificar el gran desenvolupament de la
urbanització al llarg d’aquest període. Per tant, l’objectiu d’aquesta tasca és
obtindre eixa idea, treballant amb un material d’indole geogràfic.

26

-

Tasca 2.4: La tasca quarta segueix amb el mapa com a recurs didàctic. En
aquest cas, es tracta de dos mapes on es representen les zones inundables i
urbanitzades a la Comunitat Valenciana. Interpretar i comprendre el llenguatge
geogràfic és primordial per a l’activitat, doncs l’alumnat ha de relacionar la
informació cartogràfica amb la realitat i transformar-la en un coneixement útil,
crític i vàlid. Es realitzarà un esquema conjunt amb tota la classe per a comprovar
que han comprés la informació que aporten els mapes i en relació amb la unitat
didàctica.

-

Tasca 2.5: La següent tasca es realitza per parelles. Han de treballar amb tota
la informació extreta dels mapes i elaborar de manera coherent un comentari per
respondre a les preguntes plantejades a l’inici d’aquesta activitat segona. De
nou, l’extensió màxima ha de ser de dos fulls. Mentre que el treball del docent
ha de centrar-se en supervisar allò que esta elaborant l’alumnat, responent als
dubtes plantejats i orientant a aquelles parelles que poden tenir majors dificultats.

-

Tasca 2.6: La última tasca d’aquesta activitat es centra en resoldre les preguntes
entre tots. Llavors, l’alumnat, organitzat per parelles, corregeix el comentari amb
les preguntes formulades pel professor, qui aclara qualsevol dubte o qüestió que
poga haver sorgit durant l’activitat.

Els objectius d’aquesta segona activitat són:
•

Conèixer l’espai i temps en el que es produeixen les principals precipitacions
torrencials.

•

Interpretar la relació entre l’espai geogràfic valencià i l’aparició de les pluges més
notables.

•

Entendre la complexitat del fenomen, motivant-los amb treball sobre mapes,
associat a informació de contingut geogràfic.

•

Desenvolupar capacitats per a treballar amb recursos didàctics geogràfics:
lectura i comprensió de mapes.

•

Aprendre a treballar cooperativament, potenciant, sobretot actituds participatives
i respectuoses.

Pel que fa a l’activitat 3, introdueix els factors termodinàmics, els quals són fonamentals
per a que es desencadene el fenomen meteorològic de la gota freda:
-

Tasca 3.1: En primer lloc, per continuar amb la unitat didàctica, es treballen els
distints tipus de precipitacions extraordinàries que es produeixen a la Comunitat,
a partir d’un text explicatiu10 i que per facilitar la comprensió va acompanyat d’un
diagrama. La tasca, consistirà a extraure les idees principals d’ambdós recursos
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didàctics i treballar conjuntament els conceptes que apareixen en aquests, a més
d’identificar les idees principals.
-

Tasca 3.2: A continuació, el professor realitza les següents preguntes a
l’alumnat:
•

¿És el mateix una tronada intensa que una GOTA FREDA?

•

¿Sempre que plou fort és conseqüència de la GOTA FREDA?

•

¿Quan i com es solen produir pluges intenses?

Aquestes qüestions són fonamentals, doncs existeix una idea errònia d’associar
les precipitacions intenses o torrencials a la gota freda. Davant situacions de
pluges torrencials es tendeix a explicar-les quasi exclusivament a la gota freda.
Es tracta de desinformació, llavors l’objectiu de l’activitat tercera és entendre el
que és una gota freda o DANA.
Aquestes preguntes resulten molt útils per conèixer el que sap l’alumnat sobre la
temàtica, però són un tant complexes i per completar-les es treballarà sobre un text11 en
el que s’explica el que és una GOTA FREDA o DANA. Es realitza una lectura inicial de
forma individual i després, entre tota la classe es realitza una rellegida, emfatitzant als
punts més importants i analitzant aquells aspectes més complexos. S’ha d’il·lustrar amb
mapes sinòptics de la GOTA FREDA que permeten comprendre millor el fenomen
meteorològic. Per últim, els estudiants hauran de respondre les qüestions següents:
•

Què és una GOTA FREDA o DANA?

•

Sempre que hi ha que GOTA FREDA o DANA es produeixen precipitacions
torrencials?

•

Quines circumstàncies afavoreixen les pluges torrencials associades a una
DANA?

Es realitza posteriorment, un anàlisi exhaustiu de les respostes que s’han de donar a
cadascuna de les preguntes i es treballa, especialment sobre la tercera pregunta, fent
un esquema on es sintetitzen cadascun dels factors termodinàmics que són fonamentals
per al desencadenament de pluges torrencials:
•

Temperatura elevada de les aigües del mar Mediterrani

•

Aire fred capes altes i mitges de l’atmosfera

•

Aire càlid i humit a les capes baixes

•

Baixes pressions superficials que impulsen vents humits

-

Tasca 3.3: La tercera tasca d’aquesta activitat també es treballa sobre un text12
i mapes. En aquest cas, es realitza una lectura d’un text breu, però complex
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sobre les depressions dinàmiques i tèrmics, el qual permet que l’alumnat
profunditze més en els factors termodinàmics que afavoreixen les precipitacions
torrencials. Llavors, es realitzen un parell de lectures de forma pausada i al seu
torn, il·lustrant amb mapes la informació que aporta el text. És fonamental el
paper del professor perquè és el contingut més difícil de la unitat didàctica i cal
mantenir als estudiants atents i motivats, a més de resoldre tots els dubtes que
hi apareguen durant la tasca.
•

Tasca 3.4: Els coneixements adquirits amb aquesta activitat s’apliquen amb la
realització d’un comentari on s’han de respondre les qüestions plantejades a
l’inici: Què és una GOTA FREDA o DANA? Sempre que hi ha que GOTA FREDA
o DANA es produeixen precipitacions torrencials? Quines circumstàncies
afavoreixen les pluges torrencials associades a una DANA?

Els objectius de l’activitat tercera són:
-

Definir precipitació extraordinària: estacionalitat i localització.

-

Interpretació i comprensió de distints recursos didàctics: textos, diagrama i
mapes. Tanmateix, demostrar capacitat per extraure informació d’aquestos que
ajuden a elaborar el coneixement.

-

Conèixer i entendre els factors termodinàmics desencadenants de les pluges
torrencials

-

Diferenciar pluges torrencials de gota freda i comprendre com la gota freda, per
si sola no es pot considerar un element explicatiu fonamental que es trobe lligat
a la generació de precipitacions torrencials.

Activitat 4: Interpretació de mapes: Temps: 3 sessions
•

Tasca 4.1: Explicació magistral amb mapes representatius de situacions de
GOTA FREDA.

•

Tasca 4.2: Comentari de text per equips d’un mapa.

•

Tasca 4.3: Exposició del mapa per un membre de l’equip.

L’activitat quarta treballa sobre el mapa de temps en altura i superfície. Aquests s’han
treballat de forma teòrica amb anterioritat i a continuació s’hauran d’aplicar els
coneixements apresos en les tasques passades per poder realitzar una lectura
adequada de l’estat de l’atmosfera en el moment determinat que indiquen els mapes.
•

Tasca 4.1: El professor exposarà una sèrie de mapes on s’identificaran en totes
elles situacions d’inestabilitat atmosfèrica associades a episodis de gota freda.
En alguns d’aquests anàlisis es podrà comprovar com la disposició de les
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pressions no és favorable per al desencadenament de pluges intenses al territori
valencià i en altres si. En definitiva, l’alumnat estarà treballant tots els continguts
tractats al llarg de la unitat didàctica.
•

Tasques 4.2 i 4.3: El docent organitza la classe per grups de 3-4 persones i
abans d’explicar l’activitat a realitzar es projecten diversos vídeos on s’observa
a presentadors de l’oratge anunciant l’arribada d’un temporal de pluges al llevant
peninsular. Seguidament, se’ls explica que han de fer el mateix els distints grups
que s’han format i se’ls entrega un guió13 d’aquells criteris i aspectes que han de
considerar i un mapa, de dificultat similar per a cada grup, per a comentar entre
tots els membres de l’equip. No obstant això, solament un d’ells l’exposarà a tota
la classe, sent realitzada l’elecció pel propi l’equip. Per últim, s’exposen els
criteris d’avaluació: els equips avaluen l’exposició, a excepció del grup que en
eixe moment es troba realitzant-la i el professor el comentari de text. Se’ls deixa
una sessió per preparar el comentari i altra per l’exposició.

Aquesta activitat consisteix en una estratègia d’ensenyament en la que han de
transmetre de forma oral el coneixement organitzat i estructurat prèviament amb els
companys. Per aquesta raó, la tasca primera de l’activitat és fonamental per seleccionar
i sintetitzar la informació a exposar (anàlisi de centres d’acció, situació bàsica o de flux,
temps sec o plujós, etc.). El temps d’exposició és troba limitat a 5-7 minuts per grup.
Els objectius que es pretenen assolir amb la quarta activitat són els següents:
-

Anàlisi de la circulació atmosfèrica a partir de mapes: configuracions
atmosfèriques associades a pluges intenses.

-

Organització, estructuració, seqüenciació i adaptació dels continguts.

-

Estimular la participació dels alumnats i detectar les dificultats d’aprenentatge.

-

Millorar la base dels coneixements sobre la gènesi de les precipitacions intenses.

-

Aprendre junts en torn a una mateixa activitat: cooperar, compartir i col·laborar
per a l’elaboració de les tasques.

Fase III: Aplicació a la realitat, retroalimentació i informe final: Temps: 4 sessions
Aquesta fase consta de quatre sessions: tres dedicades a l’itinerari didàctic de les visites
i la última d’aquestes on es fa un exercici de retroalimentació per tractar allò que s’ha
aprés i la utilitat que té.
L’activitat quinta es realitza al llarg de tres sessions. Es l’estratègia metodològica més
completa i integradora en l’ensenyament i l’aprenentatge de la unitat didàctica, doncs es
creen situacions didàctiques que permeten el contacte de l’alumnat amb les distintes
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realitats de l’entorn que possibiliten l’aplicació dels diferents continguts treballats amb
anterioritat.
•

Tasca 5.1: El moment abans de l’eixida es produeix a classe on es concretaran
els llocs a visitar, l’itinerari que es seguirà a cadascun i obtindran informació
sobre aquests indrets. Visitarem a classe les dos pàgines web dels organismes
públics i es vincularan els continguts de la unitat didàctica amb el treball que
executen a l’AEMET i al 112. De manera que, l’objectiu d’aquesta tasca inicial
consisteix en justificar la relació dels coneixements que se estan donant a classe
amb la visita posterior perquè comprenguen la importància que té i així implicar
a l’alumnat en aquesta. Per acabar, se’ls explica als estudiants l’activitat que han
de desenvolupar de forma individual per entregar a classe. Aquesta consisteix
en respondre a un formulari14 on s’arrepleguen una sèrie de qüestions.

•

Tasca 5.2: Les visites es realitzen durant el matí. En primer lloc, s’assisteix a
l’AEMET per conèixer els serveis meteorològics que ofereixen a la població.
Principalment, mostraran les instal·lacions a l’alumnat i rebran una xerrada
centrada en l’emissió dels avisos i prediccions de fenòmens meteorològics que
poden afectar a la seguretat de les persones i els bens materials. Tanmateix,
observaran com s’elabora, subministra i difon informació meteorològica i les
prediccions, com també el manteniment i actualització del registre històric de
dades meteorològiques i climatològiques que realitza l’Agència Estatal de
Meteorologia. La cita amb el 112 manté la mateixa dinàmica que l’excursió
anterior i coneixeran les instal·lacions per rebre posteriorment una xerrada on
s’explicarà com funciona el treball en aquest servei públic instituït per la
Generalitat. Es centraran en el risc d’inundació per conèixer com el fenomen es
troba molt present al territori valencià i tots els esforços que s’han realitzat
històricament per desenvolupar actuacions de caràcter preventiu i de protecció.

-

Tasca 5.3: Consisteix en una posada en comú a l’aula una vegada realitzada
l’excursió. A més, s’elabora una reflexió conjunta de les conclusions compartides
que poden incorporar a la memòria de treball.

Els objectius de l’activitat cinc són:
-

Tractament equilibrat de continguts conceptuals (fets, llocs, fenòmens),
procedimentals (observació directa, recollida d’informació) i actitudinals (actitud
crítica i compromesa davant les problemàtiques del fenomen, desenvolupament
d’actituds).
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-

Exemplificar continguts treballats a classe per superar el caràcter abstracte i
complex de determinats continguts, possibilitant la seua comprensió.

-

Aproximar i interpretar l’entorn d’una forma diferent a com es realitza en la vida
quotidiana.

-

Contrastar els coneixements dels alumnes, els seus prejudicis amb la realitat,
possibilitant un aprenentatge significatiu.

L’activitat sexta és la que tanca la unitat didàctica i està composta de dos tasques. La
primera, consistirà en l’elaboració d’un mapa conceptual que responga a les preguntes
plantejades des de l’inici i que han guiat tot el seu treball: És un tema important les
pluges intenses al mediterrani? Perquè? Es tracten d’un problema o d’un recurs?
¿Quines causes consideres que han originat aquestes inundacions?. Es treballarà per
grups de tres o quatre persones i el professor haurà d’assegurar-se de que aquests
funcionen correctament i han interpretat de manera adequada l’activitat. A partir del
mapa conceptual cada alumne, individualment, haurà de redactar el seu informe. Se’ls
donarà fins a una setmana perquè realitzen a casa un repàs i estudien tots els continguts
de la unitat i així poguen completar-lo de forma adequada. La segon tasca és la
realització d’un examen, atenent als del model PAU per a que l’alumnat conega els
criteris que utilitzen en aquestes proves a les que hauran d’enfrontar-se al finalitzar el
curs acadèmic.
Els objectiu de la última activitat són:
-

Analitzar de forma crítica sobre els continguts i coneixements tractats.

-

Reflexionar sobre les qüestions plantejades a l’inici de la unitat didàctica.

-

Aprendre a elaborar mapes conceptuals complexos.

La seqüència d’activitats té com a objectiu mostrar com el territori valencià es veu afectat
per precipitacions intenses amb conseqüències molt greus, degut per una banda, a la
naturalesa del propi fenomen, la configuració del territori i, especialment, l’acció
antròpica que ha generat concentració de població, infraestructures, etc. A més, amb
les activitats seleccionades s’identifica la concentració de la població en àrees amb
elevat risc de precipitacions intenses. Tanmateix, l’estudi dels factors termodinàmics va
encaminat a que l’alumnat comprenga que equiparar bon temps a altes pressions i
temps plujós a baixes pressions no és correcte al territori valencià on solen produir-se
situacions de pluges intenses amb condicions d’altes pressions.
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7. METODOLOGIA, ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I AVALUACIÓ
La unitat didàctica proposada planteja una estratègia metodològica, entenent per
aquesta un conjunt d’actuacions organitzades, seqüenciades i planificades pel
professorat destinades a la consecució d’unes finalitats, metes i objectius
d’aprenentatge (SOUTO 1998), que es desenvolupa en el context del model didàctic
alternatiu, atenent a una sèrie d’aspectes i principis metodològics els quals, han de
constituir també referents obligats per desenvolupar-los en el aula.
L’estratègia metodològica que es planteja pretén trencar amb l’aprenentatge memorístic,
repetitiu i l’ensenyança expositiva. De manera que, es tracta d’una metodologia didàctica
que respon a la complexitat del coneixement social, a la seua diversitat i dinamisme;
afavoreix la construcció del coneixement social, la comprensió i interpretació de la
realitat, la relació amb ella, la integració crítica i compromesa de l’alumnat; permet
situacions d’ensenyança per aprendre a raonar, preguntar, criticar, interpretar,
classificar, comparar, formular hipòtesis, sintetitzar, predir i avaluar, valorant idees i
punts de vista, comprenent per actuar, prenent decisions, plantejant alternatives o
resolvent problemes; i, finalment, també possibilita desenvolupar habilitats socials i de
comunicació (QUINQUERS 2004). Per aquest fet, l’estratègia ha de fomentar un
aprenentatge de l’alumnat que a més d’assolir conceptes socials (llocs, fets...), assoleix
procediments, actituds, valors i normes pròpies de la Geografia en el seu conjunt.
En relació als aspectes que s’han valorat per al model didàctic, tenim els següents:
▪

Finalitats de l’educació: L’alumnat ha d’interpretar la informació que permet la
comprensió de la temàtica, construir una forma de pensar pròpia sobre la realitat
tractada, descobrir els elements essencials d’aquesta, adquirir consciència dels
problemes i recursos que suposa, analitzant-la, comprenent-la i valorant-la
críticament.

▪

Concepció del coneixement (contingut): Es considera el coneixement com algo
en construcció, obert, dinàmic i subjecte a interpretacions diverses. S’adquireix
un enfocament interdisciplinari-problemàtic que es basa en ensenyar la realitat,
el qual consisteix a utilitzar el coneixement necessari per a la resolució dels
problemes que es plantegen en aquesta. Tanmateix, el plantejament que
s’adopta és comprensiu-compromès que es fonamenta en la comprensió de la
realitat, en aquest cas del fenomen de la gota freda i precipitacions torrencials i
cal entendre, llavors, perquè és com és, com l’interpretem i formular, si cal,
propostes per tractar les conseqüències d’aquest sobre el territori. Per últim, és
primordial l’equilibri entre continguts conceptuals, procedimentals i actitudinals.
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▪

Concepció de l’ensenyança (paper del professorat): El docent ha d’estar
preocupat per l’alumnat, qui ha de reconstruir el seu coneixement, per tant, s’han
d’afavorir situacions en les que els estudiants poden accedir a distintes fonts de
coneixement i, a partir d’aquest, reconstruir-lo. D’igual mode, les estratègies
d’ensenyança han d’adaptar-se als processos d’aprenentatge de l’alumnat. La
tasca del professorat consisteix en coordinar, dinamitzar, moderar, motivar,
proposar estratègies per abordar problemes, desenvolupar ajudes individuals i
grupals. Tanmateix, s’ha de prioritzar la investigació sobre la realitat tractada a
la unitat didàctica.

▪

Concepció de l’aprenentatge (paper de l’alumnat): L’alumnat, com s’ha
esmentat anteriorment, ha de reconstruir el coneixement de la realitat de la
temàtica que s’estudia. Pel que fa a l’aprenentatge significatiu, aquest és vital i
les idees-experiències prèvies de l’alumnat tenen una rellevància fonamental.
Respecte als estudiants, ells són els protagonistes i han de participar activament
en les classes, així com ser cada vegada més conscients del sistema de valors,
reflexionar críticament i pensar alternatives.

▪

Estratègia didàctica (com ensenyar): Les explicacions, contextualitzades, són
de gran rellevància i van acompanyades d’esquemes, resums, preguntes orals
a classe, però s’apliquen altres estratègies com són les presses de contacte
(veure tasca 1.1) debats (veure tasca 1.2), posades en comú (tasca 2.5), estudi
de casos (veure tasca 1.3), resolució de problemes, jocs de simulació (tasca
4.2), eixides on s’organitzen itineraris didàctics (activitat 5), etc.

▪

Materials didàctics (veure’ls als annexes): Mapes, dossiers, bibliografia diversa,
Tecnologies de la Informació i la Comunicació, etc.

▪

Avaluació: S’han de tenir en compte els preconceptes i prejudicis de l’alumnat,
s’avaluen els processos d’ensenyança, que han produït uns determinats
resultats d’aprenentatge i, finalment, a més de l’examen, s’utilitzen altres
tècniques qualitatives d’avaluació.

El següent punt a considerar són els principis metodològics per a l’ensenyança i
l’aprenentatge de la unitat didàctica proposada. Aquests vuit principis són:
significativitat,

socialització,

participació,

diversitat,

motivació,

globalització

i

funcionalitat.
▪

Significativitat: L’alumnat compta amb una sèrie de coneixements previs sobre
la realitat tractada a la unitat didàctica, els quals són conseqüència d’un
aprenentatge per experiència i altre acadèmic. El primer resulta més motivador,
generant un coneixement més vinculat a l’estudiant, socialment compartit,
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incontrolat i asistemàtic, per tant se l’ha de considerar perquè pot distorsionar
l’aprenentatge acadèmic. Per altra banda, si es vol desenvolupar una
ensenyament-aprenentatge que connecte l’escola amb l’entorn, hi ha que
ensenyar considerant els coneixents i experiències prèvies que l’alumnat
posseeix sobre els continguts que són objecte d’estudi. A banda d’això, al tractarse d’una formació integral, s’ha d’anar més enllà d’un aprenentatge conceptual,
prestant-se especial atenció a la dimensió actitudinal, a l’educació en valors.
Conseqüentment, el tractament didàctic dels prejudicis adquireix una especial
rellevància.
COM IDENTIFIQUEM AQUEST PRINCIPI EN LA UNITAT DIDÀCTICA?
La unitat didàctica s’inicia amb activitats que permeten detectar els coneixements

-

previs relacionats amb els continguts que es van a ensenyar.
-

Els coneixements previs es treballen, corregint els incorrectes i profunditzant en
els que es consideren pertinents.

-

Es plantegen interrogants que generen conflictes cognitius.

-

Es parteix de situacions properes com a estratègia didàctica.

▪

Socialització: La interacció i socialització en el desenvolupament de
l’ensenyança és una prioritat per a l’aprenentatge de la realitat sobre la temàtica
estudiada, la qual és complexa, diversa, dinàmica i pluridisciplinar. Aleshores, si
partim d’una concepció oberta de les fonts de coneixement, entenent el
coneixement de la realitat no es troba únicament en el llibre de text i en el docent,
desenvolupar un procés d’ensenyança i aprenentatge el més socialitzat i
interactiu (URKIDI, 1994) possible constitueix un principi didàctic essencial.

COM IDENTIFIQUEM AQUEST PRINCIPI EN LA UNITAT DIDÀCTICA?
-

Tasques d’interacció en classe, en grups menuts o grans grups (debats, posades
en comú, simulacions, etc.) per desenvolupar un treball cooperatiu.

-

Potenciació de la interacció docent-alumnat, facilitant l’intercanvi i la negociació
de significats conceptuals, procedimentals i actitudinals.

-

Realització d’itineraris didàctics que afavoreixen el contacte directe amb l’entorn.

-

Tasques que desenvolupen habilitats de pensament crític, habilitat interpersonal,
de comunicació (elaboració d’hipòtesis, pressa de decisions, recerca d’informació,
interrogació, argumentació, etc.)
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▪

Participació: Considerant que la finalitat fonamental de l’ensenyança i de
l’aprenentatge en general és la integració crítica de l’alumnat en la societat,
educar-lo en la participació, en la pressa de decisions, en l’assumpció de
responsabilitats i en la crítica constructiva dels espais que ocupa, representa una
condició necessària per al desenvolupament d’aquest principi en la tasca com a
docent.

COM IDENTIFIQUEM AQUEST PRINCIPI EN LA UNITAT DIDÀCTICA?
Activitats dedicades a contrastar el propi pensament social de l’alumnat amb el

-

dels demés: comunicació i diàleg.
Implicar a l’alumnat en aspectes organitzatius en l’aula, distribuint responsabilitats

-

i compromisos.
Afavorir un clima en el aula en el que l’alumnat siga un subjecte actiu i participatiu.

-

▪

Diversitat: La unitat didàctica contempla la diversitat de la realitat social per a no
formar a l’alumnat en una realitat fictícia i artificial. Per aquesta raó, es valora la
diversitat física, demogràfica, històrica, cultural i política que afecta a la realitat
de la temàtica plantejada.

COM IDENTIFIQUEM AQUEST PRINCIPI EN LA UNITAT DIDÀCTICA?
-

Activitats que permeten la utilització de diferents tipus de materials.

-

Desenvolupament de l’ensenyament en les tres dimensions del coneixement:
conceptual, procedimental i actitudinal.
Plantegen diverses realitats en l’entorn.

-

▪

Motivació: La motivació afecta a distintes variables: continguts a ensenyar,
estratègies i materials a utilitzar o ambient de l’aula. Llavors, es considera
primordial desenvolupar un ensenyament que responga als interessos i
necessitats de l’alumnat per a que, a més a més, hi haja aprenentatge
significatiu.

COM IDENTIFIQUEM AQUEST PRINCIPI EN LA UNITAT DIDÀCTICA?
-

Es tenen en compte els principals factors motivacionals: respondre a l’interès,
curiositat i necessitat de l’alumnat, potenciant la utilitat del coneixement.

-

Es propicien ambients educatius, una organització espacio-temporal que són
capaços d’estimular a l’alumnat sentiments de control personal, de competència
de treball i d’autoestima.
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▪

Globalització: L’alumnat, en relació amb la seua realitat social, ha d’evolucionar
des d’una visió global cap a una visió cada vegada més analítica, d’una
aproximació subjectiva, lligada a les seues vivències particulars, cap a una
aproximació més objectiva, fruit de l’aprenentatge del que és socialment
compartit. És per aquest motiu, que la unitat didàctica proposada assumeix
aquestes consideracions en els processos d’ensenyament-aprenentatge.

COM IDENTIFIQUEM AQUEST PRINCIPI EN LA UNITAT DIDÀCTICA?
Es progressa des del global fins a l’analític, del subjectiu a l’objectiu, del viscut al

-

socialment compartit: la unitat didàctica proposada està programada dintre d’un
bloc temàtic on s’haurà estudiat de forma genèrica el clima i aspectes concretes
del comportament d’aquest a Espanya, és a dir, es tindrà una visió global abans
d’estudiar un fenomen climàtic més local com és la Gota Freda al territori valencià.
-

Els continguts es troben organitzats, a partir de temes que responen a la realitat
tangible, viscuda i significativa per a l’alumnat. Aquests temes coincideixen,
essencialment, amb l’entorn més pròxim de l’alumnat.

▪

Funcionalitat: La funcionalitat de l’aprenentatge es considera un principi bàsic:
l’ensenyament d’aquesta unitat didàctica ha d’aportar un aprenentatge útil per
afrontar diverses situacions. En aquest sentit, és fonamental que l’alumnat
interprete el sentit del que es troba treballant i aprenent i que posteriorment poga
aplicar-ho en la seua vida quotidiana.

COM IDENTIFIQUEM AQUEST PRINCIPI EN LA UNITAT DIDÀCTICA?
-

Es proposen activitats amb l’objectiu de contrastar el coneixement en contextos
espacials i temporals distints als estudiants, com és la recerca d’episodis de
precipitacions intenses

-

Es plantegen noves situacions problemàtiques en les que l’alumnat aplica el
coneixement i a més, aquestes són distintes a les de la seua recerca, però
mantenen grans similituds.

-

S’introdueixen noves variables segons es va avançant en la unitat didàctica que
permeten aplicar els coneixements ja adquirits.

-

La resolució de la pregunta formulada, a l’inici de la unitat didàctica, permet a
l’alumnat identificar la utilitat de l’aprés.
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Per altra banda, a la unitat didàctica proposada es segueixen dos camps de
coneixement: el dels continguts disciplinaris i el que atén el procés de construcció en la
ment dels estudiants. Això és, ocupar-se de les exigències requerides per a
l’aprenentatge d’uns continguts, i de les disfuncions que, per molts diversos factors, es
poden produir en el procés de transmissió en quan al seu grau de comprensió i
assimilació constructiva. Llavors, la metodologia didàctica compren estratègiques i
recursos diversos per fer-la flexible i adaptada a tot l’alumnat (JIMENEZ, 1997). Per
aquesta raó i com s’ha esmentat anteriorment, s’han determinat nombroses activitats
que permeten la participació activa i creativa dels estudiants, el qual ofereix possibilitats
d’aprenentatge individual i de grup, i que valoren l’assoliment col·lectiu. Aleshores, les
estratègies i recursos metodològics seleccionats basen la seua eficàcia, especialment,
en el interès que mostra l’alumnat per aprendre, permetent així crear significats a partir
de les seus pròpies idees i afrontant el coneixement com una recerca i com un problema
a resoldre. Així és que, es troba allunyada de metodologies vinculades a l’assimilació de
solucions i coneixements ja donats. Per tant, a la unitat didàctica “pluges torrencials:
problema o recurs” hi ha que construir el coneixement constantment, aplicant els
procediments propis de la disciplina, qüestionant-lo, reflexionant i fent-se preguntes
sobre aquest, fomentant, d’aquesta manera, el pensament divergent i creatiu.
En relació a les activitats proposades, en la mesura del possible, resulten creatives i
lúdiques amb l’objectiu de que siguen motivadores i gratificants per a l’alumnat (LICERAS,
2000). S’ha valorat que les tasques permeten una major interacció i participació de l’aula
i al seu torn, l’alumnat investiga i extrau les seues pròpies conclusions, a més de que
generen diferències de criteris entre els estudiants el que permet la realització de debats.
No obstant això, també s’han elaborat altres tasques, menys agradables i divertides,
però que es consideren necessàries per a al procés formatiu de l’alumnat. Així doncs, la
unitat didàctica proposada s’ha dissenyat per a que tots els estudiants poguen assolir
tots o la major part dels objectius establerts:
•

Els continguts que es consideren de major dificultat per la seua complexitat es
situen al final de la unitat didàctica. D’igual mode, aquesta es situa al final del
primer trimestre degut a que hauran tractat prèviament una unitat didàctica sobre
clima i s’hauran familiaritzat amb la temàtica.

•

La major part de les activitats es basen en qüestions que es llancen a la classe
i, per tant, han de mantindre l’atenció per respondre-les. L’objectiu és atendre a
la diversitat en l’aula i construir el coneixement de manera acumulativa i guiada.
Tanmateix, tenint en compte que han d’elaborar un informe final és necessita
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oferir a l’alumnat les activitats i el temps suficient per a dur a terme la
reconstrucció de significats, doncs aquest és un procés dificultós.
•

La varietat de les activitats és tan important com la seua qualitat i quantitat per a
mantenir la motivació de l’alumnat: eixida i memòria de camp, treball amb mapes,
representació d’un presentador de l’oratge, informe, etc.

•

Les activitats per parelles i grups són molt rellevants, aquestes consisteixen en
aprendre junt al voltant d’un mateix treball, posant en joc, cadascú dels membres
les seues potencialitats, destreses, habilitats, competències, etc.

Pel que fa a l’avaluació aquesta va més enllà de mesurar a l’alumnat i consisteix en una
reflexió sobre l’ensenyança. Aquesta tasca serveix com a referent per a saber si s’ha
tingut èxit en l’ensenyança i, per tant, si els estudiants han tingut èxit en l’aprenentatge.
L’avaluació proposada es troba allunyada dels exàmens on dominen les preguntes
curtes, les proves objectives tipo test, etc. sobre fets concrets o dades, d’exercicis on
s’han d’aplicar coneixements memorístics degut a que no afavoreixen la comprensió de
fenòmens i l’adquisició d’habilitats relacionades amb la interpretació i explicació dels fets
que estan sent tractats. Igualment, es valora la progressió de cada alumne a qui se’ls
informarà dels criteris d’avaluació per a cada instrument amb l’objectiu de que tinguen
clar el que han de realitzar per aprovar. Així que es donarà a conèixer i a compartir els
criteris, resultats i valoració del seu treball, suposant, llavors, una font d’informació sobre
l’eficàcia del mateix.
En síntesis, es tracta d’una avaluació que pretén ponderar l’aprenentatge en termes de
capacitats i desenvolupament de competències, que des d’una perspectiva psicològica
supose un referent potenciador de l’autoestima dels alumnes o les alumnes, convertintho en una activitat motivadora. Així és que, els instruments d’avaluació i de qualificació
seran els següents:
Quadern de treball15: Activitats 1-5

25%

Participació i actitud en classe

15%

Informe

20%

Prova escrita: model selectiu

40%

15 Cadascun

dels comentaris que hi ha que entregar a les tasques val un 5%.
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8. CONCLUSIONS
La meua unitat didàctica pretén caracteritzar més en detall i fonamentar el tipus de
model d’ensenyament de la Geografia que em pareix desitjable i realitzable en les
actuals circumstàncies, tot i ser conscient de que qualsevol proposta d’aquestes
característiques ha de ser experimentada i sotmesa a crítica almenys durant diversos
cursos. La unitat didàctica ha anat prenent cos progressivament al ritme de
l’aprenentatge rebut al llarg del meus estudis, especialment al Grau de Geografia i Medi
Ambient junt al Màster d’Educació Secundària. Per aquesta raó, es tracta d’una proposta
totalment oberta, per tant, no és un producte acabat i aquest al llarg de la meua pràctica
com a docent podrà ser modificat amb el diàleg amb altres docents i alumnes, l’intercanvi
d’experiències, etc.
Per últim, donar-li el més sincer agraïment al meu tutor Jorge Sáiz Serrano. Sense
dubte, sense la seua ajuda aquest treball no seria el que és. La seua paciència,
comprensió i recolzament en tot moment m’han permès finalitzar el meu Treball de Fi
de Màster i, a més, he de donar-li les gràcies per la seua predisposició a ser el meu
tutor. Igualment, agrair als meus pares i a la meua iaia el seu esforç al permetre’m
dedicar l’estudi aquest Màster.
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GUIA PER A L’ACTIVITAT 1.
Treball amb premsa. Que observes en ells? Que consideres que ha
ocorregut i quines causes els han generat?
▪

29 DE SETEMBRE DE 1949. DIARI JORNADA

Espai per a la reflexió

▪

15 D’OCTUBRE DE 1957. DIARI LEVANTE.
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▪

15 D’OCTUBRE DE 1957. DIARI LAS PROVINCIAS.

1 d’octubre de 19
46

▪

15 D’OCTUBRE DE 1957. DIARI LA ACTUALIDAD ESPAÑOLA I LEVANTE
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Una vegada analitzats els retalls de premsa anteriors, consideres
les pluges intenses al mediterrani un tema important? Són un
problema o un recurs?
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
TREBALL D’INVESTIGACIÓ.
Recerca en premsa i altres fonts successos meteorològics vinculats amb les
pluges que hagen ocasionat problemes al territori valencià. A més,
contextualitza’ls: lloc, data, medi físic i medi urbà. Elabora una taula amb les
possibles causes que han ocasionat els problemes localitzats a la noticia.
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ACTIVITAT 1. COMENTARI.............................................................................
Introdueix la teua noticia, contextualitza-la i respon a les qüestions tractades a
la guia inicial.
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GUIA PER A L’ACTIVITAT 2.

1

Treball amb taules. Episodis de pluges a la Comunitat Valenciana

Lloc
Valencia
Xàbia
Bejís
Alzira
Vall d’Ayora-Caroig
Chiva
Comarca de la Safor
Embassament de Buseo
Sant Jordi
Benifairó de la Valldigna
Alacant
Valencia
Tollos
Vall de la Gallinera
Catí
Bunyol
Valencia
l’Orxa
Alacant

Data
18 de setembre de 1884
2 d’octubre de 1957
13 d’octubre de 1957
25-26 d’octubre de 1973
20 d’octubre de 1982
5-9 de novembre de 1983
3-10 de setembre de 1989
29 de novembre de 1989
9-10 d’octubre de 1994
8-12 de setembre de 1996
30 de setembre de 1997
30 de juny de 2002
11-12 d’octubre de 2007
11-12 d’octubre de 2007
18-24 de març de 2015
18-24 de març de 2015
26-30 de novembre de 2016
15-19 de desembre de 2016
13 de març de 2017

Informació disponible
182mm
871mm
361mm
140mm
650mm
300mm
500mm
431 mm
176mm
599mm
270 mm
103 mm
360 mm
428 mm
406 mm
266 mm
221 mm
621 mm
150 mm

RESPON: ¿Què tenen en comú aquests successos? ¿En quin moment de l’any
es produeixen? ¿On solen concentrar-se els majors registres de precipitació?
¿Perquè penses que és així?
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2

Treball amb mapes. Episodis de pluges a la Comunitat Valenciana

IDENTIFICA: Situa sobre el mapa els municipis de l’activitat anterior.

ORTOFOTO: Coneixes aquests mapes? En quina mesura ens poden ajudar
per analitzar les catàstrofes generades per pluges intenses?
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INFORMACIÓ CARTOGRÀFICA: Que mostren aquests mapes? Quina
correlació trobes amb ambdós mapes?
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ACTIVITAT 2. COMENTARI.............................................................................
Atenent a les tasques anteriors, elabora un comentari amb la informació
treballada i mostra-la de forma coherent.
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GUIA PER A L’ACTIVITAT 3.

1

Treball amb textos. Episodis de pluges a la Comunitat Valenciana

TEXT 1. LES PRECIPITACIONS EXTRAORDINARIES
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2

Reflexions. Respon a les següents qüestions:

PRECIPITACIONS EXTRAORDINARIES. Quina idea extraus del text
anterior? I dels pluviogrames i diagrama?

PRECONCEPCIONS. ¿És el mateix una tronada intensa que una GOTA
FREDA? ¿Sempre que plou fort és conseqüència de la GOTA FREDA?¿Quan i
com es solen produir pluges intenses?
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3

Treball amb textos. Episodis de pluges a la Comunitat Valenciana

TEXT 2. LES DANES.
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TEXT 3. LES DEPRESSIONS DINÀMIQUES I TÈRMIQUES

4

Reflexions. Anàlisis dels textos:

Sintetitza cadascun dels factors termodinàmics que són fonamentals per al
desencadenament de pluges torrencials i els trets principals de les
depressions.
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ACTIVITAT 3. COMENTARI.............................................................................

Qüestions:
1 Què és una GOTA FREDA o DANA?
2

Sempre que hi ha que GOTA FREDA o DANA es produeixen
precipitacions torrencials?

3

Quines circumstàncies afavoreixen les pluges torrencials
associades a una DANA?

3

Quines circumstàncies afavoreixen les pluges torrencials
associades a una DANA?
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GUIA PER A L’ACTIVITAT 4

1

Treball amb mapes meteorològics.

c

omentari de mapes del temps:

1 El mapa del temps en superfície
1 Anàlisi dels centres d’acció
2

Predicció del temps
2.1 Estació de l’any
2.2 Situació bàsica o de flux
2.3 Característiques de temperatura, humitat i pressió

2 El mapa del temps en altura
El mapa del temps en altura està constituït per isohipses, línies
que uneixen els punts de la mateixa altura per a un cert valor de
pressió. Per tant, el valor de les isohipses indica metres en altura.
A
es circumstàncies
representen línies
de traçatlesdiscontinu
que són
3 més,
Quines
afavoreixen
pluges torrencials
isotermes,
de
manera
que
permeten
conèixer
si
ho ha
associades a una DANA?
embossaments d’aire fred o d’aire càlid a les capes altes.
El corrent en jet es distingeix perquè les isohipses apareixen molt
juntes i paral·leles entre si. Deixa depressions a les seua esquerra
i anticiclons a la dreta, coincidint amb les ones ciclòniques i
anticiclòniques, i originant anticiclons i depressions en superfície.

3 Quines circumstàncies afavoreixen les pluges torrencials associades a una DANA?
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2

V

aloració exposició companys:

Criteris

1. To de veu:

L’estudiant modula correcta i apropiadament el to de veu. La
comunicació oral fluix amb naturalitat i correcció. S’utilitza el vocabulari
correcte i adequat
5. Excel·lent

4. Bé

3. Regular

2. Deficient

1. Pobre

2. Qualitat de la presentació:

L’estudiant manté l’atenció en els
espectadors. Evita limitar-se a llegir únicament el que esta escrit en la seua
presentació.
5. Excel·lent

4. Bé

3. Regular

2. Deficient

1. Pobre

3. Domini del contingut:

L’estudiant demostra domini del contingut i
tracta tots els aspectes establerts al guió.
5. Excel·lent

4. Bé

3. Regular

2. Deficient

1. Pobre

4. Organització i seqüència:

L’estudiant presenta de forma
organitzada el mapa del temps. S’evidencia una seqüència lògica i ordenada
entre cadascuna de les parts exposades.
5. Excel·lent

4. Bé

3. Regular

2. Deficient

1. Pobre

5. Claredat, precisió i temps en l’exposició: L’estudiant presenta
de forma clara el mapa del temps. No es presenta amb ambigüitats i a més,
s’ajusta al temps establert.
5. Excel·lent

4. Bé

3. Regular

2. Deficient

1. Pobre
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ACTIVITAT 4. COMENTARI DE MAPA DEL TEMPS
Atenent a les tasques anteriors, elabora un comentari amb la informació
treballada i mostra-la de forma coherent.
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GUIA PER A L’ACTIVITAT 5

1

Aspectes a considerar en les eixides al 112 i AEMET

Model a seguir:
Fixat’ en:
1 Quina finalitat es persegueix amb la visita a aquests llocs? Per a
què i perquè es visita el 112? I l’AEMET?

2

Quins continguts es desenvolupen en ambdós organismes dels
tractats a la unitat didàctica? Que concepció tenen de les pluges
intenses en 112 i AEMET?

3 Què paper tenen per a la ciutadania aquests organismes? Quina
tasca desenvolupen?

4 Com entenen alguns dels fenòmens meteorològics com a risc per
a la població? En quin lloc es situa el major risc de pluges
torrencials a la Comunitat Valenciana?

Valora les eixides:
1 T’ajuda en la construcció dels coneixements?
3
circumstàncies afavoreixen les pluges
2 EsQuines
tracten continguts treballats a classe?

torrencials

associades a una DANA?

3 Et permet interpretar l’entorn? Veus mes enllà del que s’aprecia
diàriament?

4 Has contrastat els teus coneixements i experiències previs, a més
dels teus prejudicis?
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ACTIVITAT 5. REFLEXIÓ DE LES EIXIDES AL 112 I L’AEMET
Atenent a les tasques anteriors, construeix una reflexió sobre les eixides al 112
i l’AEMET.
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INFORME.

Les pluges torrencials, problema o recurs?

QÜESTIONS A TRACTAR.
1 Importància de les pluges intenses al mediterrani.
2 Pluges torrencials: problema o recurs.
3 Factors desencadenants de les pluges i gotes fredes.
4 Causes que originen les inundacions.
5 Distribució espacio-temporal de les precipitacions intenses a la
Comunitat Valenciana.
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EXAMEN.

Les pluges torrencials, problema o recurs?

1. Atenent als continguts tractats al llarg de la unitat didàctica, respon a
les següents qüestions (fins a 6 punts):
•

És un tema important les pluges intenses al Mediterrani? Per què? Es
tracten d'un problema o d'un recurs?

•

¿En quines zones i moment de l'any tendeixen a concentrar-se els majors
problemes per pluges intenses? Quins consideres que són els motius que
generen les inundacions?

•

Sempre que plou fort és conseqüència de la GOTA FREDA?

2. Elegeix un dels següents mapes sinòptics i comenta’ls. Es corresponen
al 20 d’octubre de 1982 i al 14 d’octubre de 1957. (fins a 4 punts):
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