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TRÍPTIC SISTEMA 
MUNTANYÓS
Fullet informatiu d'una unitat de relleu per 

a tercer cicle de primària. 



CONTEXT

Aula multinivell de 5é i 6é amb un 

total de 9 alumnes.

 

A l'aula tenim 8 ordinadors més el 

que usa el mestre habitualment.

 

Àrea de Ciències Socials. Unitat, el 

relleu (Bloc 2: El món en què vivim 

+ Bloc 1: Continguts comuns).
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D'ON PARTIM?

PER TANT...

Havíem de proposar una tasca que plantejara la 

cerca d'informació i el seu tractament amb el 

context del relleu i el clima.

https://drive.google.com/file/d/1f0qzmiQfrvMe_T0m_VvjoIruHZlTxL6m/view?usp=sharing


TASCA FINAL

Elaboració d'un tríptic amb informació d'algun sistema 

muntanyós que hagen elegit. Aquest fullet tindrà una 

descripció del lloc, una descripció del clima a partir d'un 

climograma, imatges i vídeos, un eslògan animant que el 

visiten i una re�exió al voltant del canvi climàtic.

PRESENTACIÓ

https://drive.google.com/file/d/1uDu8_-_cgIHQ8kaF4w8IuyK-qDFDQmYs/view?usp=sharing


MOTIVACIÓ

Per a aquesta activitat vaig portar un tríptic elaborat per mi i 

que serviria d'exemple. En veure el resultat �nal, es van 

MOTIVAR pensant que ells i elles serien capaços d'obtenir el 

mateix resultat en acabar la unitat. Un aspecte que els motiva 

molt és el treball amb l'ordinador. 

 

La DIFUSIÓ del treball seria portar els tríptics a la casa de la 

cultura del poble perquè la gent poguera consultar-los.

EXEMPLE

https://drive.google.com/file/d/1qk2RsFpOI9J8EQIr7yj3X6r8Xric4u33/view?usp=sharing


INVESTIGACIÓ I ELABORACIÓ
PART 1:

 

1. Tipus de plànols.

 

2. Observació del plànol 

físic i elecció de la unitat 

de relleu.

 

3. Ens preguntem.

 

4. Tècnica organitzativa.

https://drive.google.com/file/d/1ZbIURhrtMwG3IDX7kL9VY7OnkjOqhE8P/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZaoLEGBW_vYl6W6V80pBF5koXpEHCHDW/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZbupcTZ6cSZQHcOrXT2T2dSy2SNuzRcy/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1ZjsmJgTNvRL5lOgv0GYt4s6kLZZgr2H2/view?usp=sharing


PART 1

https://drive.google.com/file/d/1Jc23UHh7Vq311Lbmd-Q69R2CR9MjRj3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1cklGOr99V0-PX4ntHoDTP_kX9yGNr6Zi/view?usp=sharing


INVESTIGACIÓ I ELABORACIÓ

PART 2:

 

1. Climogrames: concepte, 

anàlisis, comentaris, 

exposició oral...

 

 

https://drive.google.com/file/d/1dch1uORv70xpEHfCtUBQnK9LlG3Zlawe/view?usp=sharing


PART 2

https://drive.google.com/file/d/1Jc23UHh7Vq311Lbmd-Q69R2CR9MjRj3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1g9TiY28oH7wgUJNarWDQzyCAxUkyz0pc/view?usp=sharing


INVESTIGACIÓ I ELABORACIÓ

PART 3:

 

1. Canvi climàtic: causes i 

conseqüències, re�exió...

 

 



PART 3

https://drive.google.com/file/d/1Jc23UHh7Vq311Lbmd-Q69R2CR9MjRj3n/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1TMLE4sqmPO4lTXLv22kC1jNJxxVvGETc/view?usp=sharing


AVALUACIÓ

Durant tot el procés de 

creació es van anar 

donant pautes per a 

millorar el resultat.

 

PROCÉS CONCEPTES

De manera més 

analítica amb proves 

objectives.

 

Metacognició �nal.

 

AUTOAVALUACIÓ

https://drive.google.com/file/d/1duCz_0jgudX86u6jMx35lovRkTne351-/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mJ12VuQjrsqejut7f2SsOfU15e6Pmil7/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_-DyqM-TuKZc9-RdNm0dLEsg7lNUK1Rt/view?usp=sharing


GRÀCIES


