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1 Situació d'interés

A finals del 2019 va tindre lloc una DANA a la Comunitat Valenciana que va ocasionar 
una gran inundació a la comarca de la Vega Baixa. Va haver-hi nombroses pèrdues materials i 
5 víctimes mortals. 

No obstant això, no és un fet aïllat ni excepcional. Històricament la Comunitat Valenciana 
pateix aquest tipus de fenomen atmosfèric, que produeix en moltes ocasions inundacions. En 
1957 València va patir el que es coneix com “la gran riua”. Va haver-hi nombroses pèrdues 
materials i 81 morts comptabilitzats, encara que s'estima que van ser molts més, ja que en 
l'antic llit del riu hi havia moltes famílies vivint en barraques que van ser arrossegades pel 
corrent i van desaparéixer. Mira en la fotografia com estava el riu en els voltants de la zona de 
Nuevo Centro.


Quins són els factors que fan més propens un territori a les inundacions? Podem evitar que 
hi haja una inundació? Té relació amb l'emergència climàtica? Com afecten les persones?

En Insulaqua conviuen 
quatre poblacions. 

Tradicionalment hi ha hagut 
episodis d'inundacions a l'illa 

que han afectat de manera 
desigual a cadascuna d'elles. 
Les quatre es pregunten com 
poden evitar-les, o almenys 
combatre els seus efectes.


Viatjarem a l'illa a ajudar aquestes poblacions a “véncer la inundació”. Per a això 
ens repartirem en quatre equips. Cada equip visitarà una població i estudiarà el 
seu clima i el terreny. També es fixarà en les persones, en la seua manera de 
construir les seues cases, els seus costums, el seu treball… Quants més factors 
tinguem en compte, més i millor podrem donar-los solucions. Haurem de 
calcular el factor de risc de patir una inundació, i establir les mesures o canvis 
que han d'adoptar perquè l'efecte d'una inundació siga mínim.

Mira aquests dos vídeos. El primer és sobre la DANA 
de la Vega Baixa i el segon sobre la riuada de 1957 de 
València 

https://cutt.ly/DANAvega

https://cutt.ly/RIADA1957

Quines diferències trobes entre totes dues catàstrofes? 
En què s'assemblen?


València inundada per la riuada de 1957. Pantanada de Tous a Alzira el 1982

Les inundacions poden ser molt destructives. La força de l'aigua és capaç 
d'esfondrar edificis i arrossegar tot tipus d'objectes, com a vehicles i mobiliari urbà. A 
més, pot contindre substàncies corrosives capaces de reduir a parracs els teixits i  
també gèrmens que transmeten malalties.

https://cutt.ly/DANAvega
https://cutt.ly/RIADA1957
https://cutt.ly/DANAvega
https://cutt.ly/RIADA1957
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adaptació de l'obra “Beat the flood” de Julie Brown

Situació d'interés

PONT

HOSPITAL

MONESTIR

UNIVERSITAT

HOTELS

CASERIOS

CASES

CIUTAT

LÍMITS CARRETERA

ESCOLA D’ART INSTITUT

INSULAQUA
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TRIA LA TEUA POBLACIÓ

LITORE 
Situació: Sud-oest de l'Illa. 

Densitat de població: Molt alta a l'estiu i 
mitjana en la resta de l'any.

Tipus de població: Turisme i treballadors en 
el sector.

Ocupació i producció: Sector turístic i de 
serveis. Oci.

Terreny: Platges i zones a nivell de la mar. 

Clima: Suau, sense temperatures extremes. 
Alta humitat. 

Construccions: Hotels. Resorts (edificis 
alts, de diversos pisos). Restaurants i 
botigues de regals en plantes baixes. 
Concentrats davant un passeig marítim.

Altres dades d'interés: Té una escola d'art i 
una casa de cultura en el centre de la 
població.

PORTUM 
Situació: Sud-est de l'Illa. 

Densitat de població: Molt alta 

Tipus de població: Habitants amb residència fixa, 
que treballen en la mateixa població o es 
desplacen a Litore a treballar.

Ocupació i producció: Pesca, comerç marítim i 
drassanes.

Terreny: A nivell de la mar, amb un port i un gran 
dic. No té platges turístiques.

Clima: Suau, sense temperatures extremes.

Construccions:Edificis alts, de diversos pisos, 
d'habitatges. Comerços diversos, d'alimentació, 
de roba, ferreteries, papereries...

Altres dades d'interés: Té escola de primària, de 
secundària i una universitat. Disposa també d'un 
mercat.


MONTIBUS 
Situació: Nord-oest de l'Illa. 

Densitat de població: Baixa.

Tipus de població: Famílies agrupades en 
caserius o hisendes, amb treballadors 
particulars. Latifundi.

Ocupació i producció: Ramaderia i 
silvicultura.

Terreny: Muntanyenc. Grans boscos i molt 
per damunt del nivell de la mar.

Clima: Humitat alta. Amb boires matutines. 
Precipitacions freqüents i temperatura 
fresca. 

Construccions: Caserius, amb pocs pisos i 
una gran planta. Edificis limítrofs per als 
treballadors de la hisenda.

Altres dades d'interés: Hi ha un monestir.


DOMUS ALBA 
Situació: Nord-est de l'Illa. 

Densitat de població: Mitjana.

Tipus de població: Famílies amb ocupació fixa 
i treballadors de l'hospital. 

Ocupació i producció: Artesania i agricultura.

Terreny: Horta, i molt pla. Alguna cosa per 
damunt del nivell de la mar. 

Clima: Temperatura fresca i ambient sec. 

Construccions: Poble blanc, amb cases 
baixes i carrers estrets. Comerços de 
productes locals.

Altres dades d'interés: Declarat d'interés 
cultural. Disposa d'un gran hospital a 1 km.


Situació d'interés



Una inundació es produeix quan terrenys que 
normalment estan secs, es veuen coberts per 
l'aigua. Poden produir-se de manera natural o ser 
la conseqüència d'un accident inesperat. Vegem 
alguns exemples.

Hi ha inundacions periòdiques en les riberes 
d'alguns rius. El Nil, a Egipte, és un exemple 
paradigmàtic. La crescuda del Nil en l'època 
estival, desbordava el llit del riu, inundant les 
terres pròximes a les ribes. El llim arrossegat per 
les seues aigües convertia en terreny fèrtil 
aquestes terres el que va propiciar el creixement 
de la civilització egípcia.

A l'Índia, els Monsons, pluges intenses des de juny 
a setembre, provoquen també inundacions en determinades zones.

Aquesta regularitat en el cicle de les inundacions, representa un avantatge per la possibilitat 
d'anticipar-se. No obstant això, a vegades, la intensitat del fenomen no és l'habitual, i 
ocasiona pèrdues i desastres en les poblacions afectades.

En aquests casos, pot ser útil descriure i caracteritzar com són les poblacions que poden 
patir una inundació, i poder així anticipar-nos al que ocorrerà. Les matemàtiques ens serviran 
per a quantificar aquestes característiques.


La primera utilitat dels números és comptar. De fet, els nombres naturals (0, 1, 2, 3, 4…) 
serveixen per a fer un recompte d'objectes, de possibilitats, de coses comptables, 
d'unitats… Necessitem més números que els naturals que ens permeten comptar?

Com has pogut observar, per a poder 
descriure les poblacions de l'illa, és 
necessari utilitzar, a més dels 
nombres naturals, FRACCIONS. 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Què és una inundació?01   

Tot el que es necessita saber2
Fixa't en les diferents poblacions 
de INSULAQUA. Cadascuna d'elles 
ocupa una part de l'illa. Quina serà 
la fracció de l'illa que ocupa 
cadascuna d'elles?

En les fitxes de cada població tenim 
les seues característiques 

fonamentals. Fixa't en la densitat de 
població. Si INSULAQUA té mig milió 
d'habitants, series capaç d'estimar, de 
forma raonada, la fracció d'habitants 
que té cada població?

Activitat 1.1

EGYPT. Pyramids during the inunda5on (1900). 
Imagen de Travelers in the Middle East Archive (TIMEA).

 

 Orientació didàctica: La quantificació de contextos i situacions comercials, socials, 
tecnològiques o científiques implica, en moltes ocasions, desenvolupar la comprensió 
del significat de les fraccions. Aquestes, són un conjunt de números que ens permet 
eixir-nos de les unitats i comptar parts de la unitat. En totes les llengües la paraula 
“fracció” està relacionada amb trencar: fractura. Ara bé, l'objecte matemàtic que 
importa és el nombre racional. No obstant això, les fraccions són el recurs 
fenomenològic del nombre racional. Dit d'una altra manera, les fraccions són el recurs 
amb el qual s'accedeix al nombre racional.


En aquesta web de la Direcció General 
de Protecció Civil i emergències pots 
trobar més informació:

 https://cutt.ly/inundacion 

https://cutt.ly/inundacion
https://cutt.ly/inundacion
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Activitat 1.2

Quina part està acolorida en cadascuna de les següents figures?

 Orientació didàctica: La interpretació de la relació part-tot es considera com a origen de la 
resta d'interpretacions. Aquesta situació es presenta quan un tot es divideix en parts 
congruents. La fracció indica la relació existent entre un nombre de parts i el nombre total de 
parts en els quals s'ha dividit el tot, que rep el nom d'unitat. La relació part-tot depén 
directament de l'habilitat de dividir un objecte, un conjunt… en parts o trossos. És necessari 
tindre en compte que el tot pot ser discret o continu, definit o indefinit i estructurat o no 
estructurat. L'atenció pot ser dirigida a una part, un nombre de parts o totes les parts. Les 
parts iguals poden estar connectades o desconnectades, i la manera de dividir pot ser 
estructurat o no estructurat.


Acoloreix ¼ de manera diferent en cadascun dels següents quadrats:

Activitat 1.3

Activitat 1.4

Acoloreix la part indicada en cadascuna de les figures:

           ¼                              ⅕                            ⅓


De quantes formes diferents pots representar la meitat d'un quadrat?
Activitat 1.5

  Nota bibliogràfica: En la pàgina web de José 
Antonio Mora http://jmora7.com/ trobaràs un 
estudi detallat d'aquesta https://cutt.ly/cuadrado

Activitat 1.6  

Quantes rajoles de cada classe necessites 
per a construir parets que seguisquen 
aquest patró?


Activitat 1.7 

Activitat 1.8

Activitat 1.10

Activitat 1.9

Tot el que es necessita saber

Quina és la fracció de cada color en aquesta 
catifa?


Si aquests 5 cercles són la tercera part de 
total, quin és el total?

Si els triangles que veus són els dos cinquens del 
total, quin és el total?

Si la figura és la meitat de total, quin és el total?

http://jmora7.com/
https://cutt.ly/cuadrado
http://jmora7.com/
https://cutt.ly/cuadrado
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Activitat 1.11

Quina fracció descriu millor la part ombrejada de cada cinta de mesurar?

Activitat 1.12

Susana i Diego viuen en DOMUS ALBA i tenen instal·lats col·lectors solars 
per al seu sistema d'aigua calenta. El tanc pot contindre 450 L d'aigua. A 
l'esquerra, hi ha un model de l'indicador de nivell fixat al tanc. 

La setmana passada 25 parts del tanc estaven plenes d'aigua.


a) Acoloreix la part de l'indicador que 
representa 25.  


b) Quin percentatge del tanc estava ple

c) Quants litres hi havia en el tanc quan 25 

parts estaven plenes?

d) El millor és mantindre el tanc d'aigua ple fins 

a, almenys, el 80%. Escriu el percentatge al 
costat de l'indicador de nivell, en el lloc 
adequat.


e) Escriu 80% en forma de fracció i simplifica.  

Pau va anar amb els seus amics a una botiga de roba amb la intenció de 
comprar uns pantalons. Els pantalons costa 24,99€. Fes un càlcul exacte 
de la quantitat que pagarà Pau.

Activitat 1.13

Activitat 1.14

Completa els espais en blanc:

Nota bibliogràfica: Les següents activitats són una 
selecció del llibre de Abels, M., Wijers, M., Pligge, M. i 
Hedges, T. (2006). Models de confiança. Wisconsin Center 
for Education Research & Freudenthal Institute (Eds.), Les 
matemàtiques en context. Chicago: Encyclopædia 
Britannica. Pots descarregar-ho (és gratuït i està 
accessible en la web de l'Institut Freudenthal). 

https://cutt.ly/modelosconfiables  


Fracció       percentatge

https://cutt.ly/modelosconfiables
https://cutt.ly/modelosconfiables
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02   Per què es produeixen les inundacions?

Les inundacions es produeixen a conseqüència que l'aigua desborda els llits per on 
habitualment discorre envaint terrenys que normalment es troben secs. És comú que 
això ocórrega en zones de barrancs, rambles o wadis, per les quals no discorre aigua, a 
vegades, durant molt de temps però per les quals, ocasionalment, arran de 
precipitacions especialment abundants, es produeix una violenta avinguda que 
arrossega tot allò que es troben a causa de la gran energia que contenen. És el que ha 
ocorregut recentment en les zones de la comarca del Baix Segura i que succeeix 
tradicionalment en la de la Ribera. Però no són aquestes les úniques zones que corren 
risc d'inundació. Això ocorre, especialment, en algunes zones:

- A nivell geogràfic.- Existeixen zones en el planeta que, per les seues característiques 

climatològiques, es presten més a patir inundacions, ja que en elles es produeixen 
pluges torrencials periòdiques (ex. monsons) o prolongats períodes de sequera que 
acaben amb curts períodes de pluja en els quals es descarrega gran quantitat d'aigua 
que la terra no pot absorbir i es produeixen forts corrents que generen una gran 
quantitat d'energia d'arrossegament. Aquestes zones coincideixen amb latituds 
baixes i climes de tipus tropical humit o desèrtic.


- A nivell geològic, les inundacions poden generar-se en:

• Cons de dejecció dels torrents. Els torrents són corrents d'aigua discontínues 

per les quals discorre aigua només en determinades èpoques (desglaç o de 
pluges). En el seu con de dejecció, la diferent càrrega d'aigua, que es relaciona 
amb la major o menor incidència de les precipitacions en els diferents anys, 
produeix el que es puguen donar anys amb avingudes excepcionals que inunden 
zones situades en els cons de dejecció que no havien patit aquest fenomen en 
molts anys, els suficients com perquè s'hagen establit cultius i fins i tot s'hagen 
construït habitatges. 

• Planes al·luvials dels cursos mitjans i baixos dels rius. Són zones amb poca 
inclinació del terreny, la qual cosa facilita que, quan el cabal del riu augmenta 
significativament, es produïsca una invasió de la zona circumdant per l'aigua 
constituint-se en llits d'inundació. Això pot produir fins i tot una modificació del 
propi llit del riu, com li ha ocorregut en diverses ocasions al riu Xúquer.  Tant en 
aquest cas com en el dels cons de dejecció dels torrents, les zones inundables 
coincideixen amb zones cultivades, perquè les terres en tots dos casos són molt 
adequades, per la seua composició i la disponibilitat d'aigua, per a donar 
abundants collites. És per això que l'habitual és que, entorn d'aquestes zones, 
es concentre gran quantitat de població que es veurà afectada,per tant, per les 
inundacions. 


Si el causant de la inundació és un fenomen meteorològic especialment intens, com és 
el cas d'un huracà, les conseqüències poden arribar a ser desastroses, com va ocórrer 
amb l'huracà Katrina, que va assolar el sud-est dels Estats Units i especialment l'estat 
de Louisiana, pel fet que el riu Mississipí es va desbordar, arrasant barris sencers de la 
ciutat de Nova Orleans.  

Activitat 2.1:

Cerca més informació sobre algunes d'aqueixes inundacions i indica quin o 
quins van ser els factors que van ser determinants a l'origen i els seus efectes. 
Compara-ho amb les circumstàncies que van intervindre en l'especial gravetat 
dels efectes del Katrina als Estats Units. Quines conclusions podries extraure 
quant a la responsabilitat del propi ésser humà en aquests efectes?

 
Ací https://cutt.ly/peores_inundaciones es 
mostren les 10 inundacions més importants a 
Espanya fins a 2018.

Ací trobaràs unes reflexions sobre les lliçons que 
ens va donar el Katrina: https://cutt.ly/Katrina

https://cutt.ly/peores_inundaciones
https://cutt.ly/Katrina
https://cutt.ly/peores_inundaciones
https://cutt.ly/Katrina
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Explica les característiques d'aquests accidents geogràfics, segons el que observes en 
les fotografies.

DeltaMarmites de gegant
Pla al·luvial

MeandresCascadaCanó

Els agents geològics “modelen” l'entorn, com s'ha vist en l'activitats anteriors. 
Modifiquen el mitjà afectant positiva o negativament l'accés de l'ésser humà als 
recursos naturals. Però, què són exactament els recursos naturals i que fem amb ells? 
Entre altres coses, els recursos ens proporcionen matèries primeres que produeixen 
materials amb els quals construïm els objectes que utilitzem en la nostra vida. 

Per a l'obtenció dels materials d'ús tècnic partim dels recursos naturals, que són 
aquells recursos que la naturalesa ens ofereix tal qual, sense que l'home transforme ni 
modifique i que són susceptibles de ser explotats per nosaltres després de la seua 
“obtenció” o extracció. A partir dels recursos naturals, l'ésser humà obté matèries 
primeres. Les matèries primeres són els productes obtinguts després de l'extracció i 
que tenen un valor per a l'ésser humà especialment en el seu aspecte “material”. 
Vegem uns exemples:


Recursos 

naturals

Materies 

primeres

Materials 

d’ús

Productes 

tecnològics

Arbre Fusta Paper Llibre, llibreta

Vaca Pell Cuir Cinturó, cartera

Pou de petroli Petroli Plàstic Botella, bossa

Activitat 2.2

 

Aquesta Unitat didàctica d'ús lliure (Projecte Biosfera) 
ofereix els recursos imprescindibles per a entendre els 
processos geològics externs que són els causants del 
modelatge del paisatge. Processos geològics, agents 
atmosfèrics, meteorització, formació de sòls, agents 
externs (vent, aigües salvatges, torrents i rius) i energia 
hidràulica. Resulta imprescindible el seu coneixement 
per a entendre l'origen de les inundacions. https://
cutt.ly/agentesgeologicos

Per a saber més:

RECURSOS

NATURALS

MATERIES

PRIMERES

MATERIALS 

D'ÚS

PRODUCTES

TECNOLÒGICS

EXTRACCIÓ TRANSFORMACIÓ ELABORACIÓ

https://cutt.ly/agentesgeologicos
https://cutt.ly/agentesgeologicos
https://cutt.ly/agentesgeologicos
https://cutt.ly/agentesgeologicos
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Per a poder realitzar un estudi sistemàtic dels recursos, les matèries primeres, els materials i els 
productes tecnològics, haurem de pensar en quines característiques tenen per a poder utilitzar-les 
com a criteri de classificació.


Tot el que es necessita saber

Activitat 2.3.
Tria 10 objectes presents a l'aula i agrupa'ls atesa alguna característica comuna. Quin criteri 
has utilitzat per a fer-ho?


Orientació didàctica: Abans de conducta a l'anàlisi dels recursos naturals que estan 
disponibles per a l'ésser humà, convindria fer un exercici de reflexió sobre la necessitat 
d'establir classificacions, operatives en qualsevol àmbit del coneixement. Aquesta qüestió no és 
en absolut fútil, no en va, és una de les claus en qualsevol disciplina passa el seu estudi 
sistemàtic i eficaç (eres històriques, tipus d'elements químics, conjugacions verbals…)


Activitat 2.4.

Les matèries primeres es classifiquen en tres grans grups:

Materials de Fustes; Naturals (pi, roure, faig… ) o prefabricats (conglomerat, 
contraxapat...) 

Materials Metàl·lics; Es divideixen en fèrrics (contenen ferro) o no fèrrics 

Materials Plàstics; Obtinguts a partir del petroli

Materials Petris; Vidre, algeps, ciment, pissarra... 

Materials Ceràmics; Obtinguts per cocció d'argila en forns (ceràmica, 
porcellana) 

Materials Tèxtils; Naturals (seda, lli, cotó) o artificials (poliester, niló, etc)


Les següents imatges són obres pictòriques de diversos autors. Identifica en 
cadascuna d'elles objectes i digues de quin material podrien estar fets. Classifica 
aquests materials segons la seua naturalesa. Per què hi ha materials que no són 
presents en algun quadre? A què creus que és degut?

Activitat 2.5. 

Obra de Dioskourides de Samos “Mosaico de músicos 

Obra de Edward Hopper “Office at night”

Obra de Leonardo Da Vinci “Virgen del clavel”

ANIMAL VEGETAL MINERAL

Una classificació útil per a les matèries primeres es realitza atenent el seu origen: vegetal, animal o 
mineral.


Fixa't en les fitxes de cadascuna de les poblacions de l'illa. Quins recursos creus que tenen a la 
seua disposició cadascuna d'elles? Quines matèries primeres es podran obtindre de cadascun 
d'ells? Fes una taula registrant els recursos i les matèries primeres que es poden obtindre. 
Classifica les matèries primeres segons el seu origen.


A partir de les matèries primeres i mitjançant les transformacions adequades, els éssers humans 
obtenim els materials. Alguns exemples de materials d'ús tècnic són: El paper, i el cartó, 
obtinguts a partir de la fusta; els plàstics obtinguts de la transformació del petroli; el cuir, 
obtingut per transformació de les pells; i l'acer, obtingut a partir del mineral de ferro i el carbó en 
els alts forns.

Un criteri que es pot utilitzar per a classificar els materials és la seua naturalesa. Segons aquest 
criteri podem trobar:
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03  Què produeix el moviment de l'aigua?

L'aigua existeix en la Terra en tres estats: sòlid (gel o neu), líquid i gasós (vapor d'aigua). 
Oceans, rius, núvols i pluja estan en constant canvi: l'aigua de la superfície s'evapora, 
l'aigua dels núvols precipita, la pluja es filtra per la terra, etc. No obstant això, la quantitat 
total d'aigua en el planeta no canvia. La circulació i conservació d'aigua en la Terra es diu 
cicle hidrològic, o cicle de l'aigua.

L'energia del sol produeix el calfament de l'aigua superficial, que juntament amb la 
transpiració vegetal aporten aigua a l'atmosfera. Aquestes gotes en suspensió constituiran 
els núvols, i es desplacen cap amunt a causa de la seua menor densitat respecte a l'aire 
que li envolta. Després de refredar-se cauen en forma de pluja, neu o gel retornant a la 
superfície. 

Part de l'aigua es filtra cap al subsòl formant les aigües subterrànies emmagatzemades.


De tots els tipus d'aigua que se citen en la pàgina anterior, és l'aigua líquida la major 
responsable de les inundacions, si bé el vapor d'aigua o l'aigua sòlida (gel), també poden 
intervindre en el modelatge del paisatge.


Obra de Afloresm	 Obra de Amaustan

Activitat 3.1 

Les marees són els canvis en el nivell de l'aigua de la mar en les costes, degut 
principalment, a l'atracció gravitatòria del sol i la lluna. En la badia del Mont 
Sant Michel (Normandia, nord de França) les marees són espectacularment 
extremes. La diferència entre la marea alta (plenamar) i la marea baixa 
(baixamar) pot ser fins a 15 km. Durant la marea alta, el monticle rocós queda 
aïllat per les aigües, com una illa.

No obstant això, a l'hora d'avaluar una marea, s'utilitza l'amplitud de marea, és 
a dir, la diferència de nivell d'aigua entre marea baixa i alta.

Investiga quina és l'amplitud de marea a València i en la badia de Sant Michel. 
Per què són tan diferents?
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Activitat 3.2:  

Com es reparteix l'aigua en el nostre planeta?. 


En el següent quadre, apareix el repartiment de l'aigua en el nostre planeta en 
les seues diferents formes, tant a nivell de composició com d'estat físic. A 
partir d'ell, indica el total de volum d'aigua que és aprofitable per l'ésser humà 
per al seu consum sense que siga necessari sotmetre-la a cap procés de 
modificació de la seua composició, excloent d'això la potabilització.

A quin percentatge de l'aigua total equivaldria? 

Quines conclusions podries extraure quant a la importància del manteniment 
dels aqüífers?


DEBAT EN EQUIPS:


En les hortes de DOMUS ALBA es necessita més aigua per a reg. Descrivim a 
continuació les posicions sobre les quals han de debatre.

L'equip DOMUS ALBA ha de justificar amb arguments la necessitat dels pous, 
la seua utilitat i els beneficis que va generar per a la zona en particular i l'Illa en 
el seu conjunt.

L'equip MONTIBUS s'oposa a la perforació de pous, argumentant les 
conseqüències negatives per als aqüífers.

L'equip PORTUM defensarà i argumentarà l'ús d'una xarxa de canals per a 
portar l'aigua des dels rius. S'oposen a fer pous.

L'equip LITORE defensen els pous per a consum humà, ja que en la seua zona 
tenen molt turisme i la necessiten per a les piscines i hotels. Com tenen un 
gran riu pròxim i els seus aqüífers sempre estan ben proveïts. Pel que 
secunden que, si en altres zones de l'Illa són necessaris per a reg d'hortes, 
que es facen.


Fuente: Libro “Las Aguas Minerales Envasadas y la Sostenibilidad de sus Acuíferos” (ANEABE-IGME)



Activitat 3.4
Grau de 
tsunami

Altura de l'ona 
(metres)

Descripció dels danys

0 1-2 No produeix danys.

1 2-5 Cases inundades i pots destruïts són arrasats.

2 5-10 Persones, vaixells i cases són arrossegats

3 10-20 Danys estesos al llarg de 400 km de la costa.

4 > 30 Danys estesos al llarg de 500 km de la costa.

L'Escala de Graus de tsunamis segons Inamura relaciona l'altura de l'ona amb els danys 
produïts:

Orientació didàctica: Aprofitar aquesta qüestió per a introduir manipulativamente la 
magnitud longitud a través d'activitats amb els policubs, que és un material que 
s'utilitzarà al llarg del projecte com a suport per a la construcció de la maqueta i per a 
experimentar l'impacte de l'aigua. Poden usar-se altres materials per a establir la unitat 
de longitud, com a llecs o com a regletes de Cuisenaire, i comparar les mesures.

La unitat de mesura policub (o lego, o regleta, etc.) 
permet quantificar longituds. Explorar les limitacions amb 
activitats: Com comparar o fer conversions entre  
mesures amb diferents unitats de longitud (policubs, llecs, 
regletes, etc.)? Com usar fraccions d'unitat per a mesurar 
longituds no exactes? Errors de mesura?  

A partir d'aqueixa problematizació, pot introduir el metre 
com a unitat arbitrària però adoptada com a convenció 
per tots els països. És així com apareix el Sistema 
Internacional (SI), un conjunt d'unitats per a diferents magnituds, amb el metre com a 
unitat per a la longitud. És una manera “abstracta” de mesurar però que facilita la 
comparació entre mesures i evita càlculs a l'hora de convertir unitats.


Quant mesura d'alt l'institut? Quant mesura de llarg el pati de l'institut? Quina és 
la distància de l'institut a la teua casa?
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Orientació didàctica: Les magnituds són característiques de la realitat que 
poden ser quantificades, és a dir, expressar-se numèricament. Mentre que la 
bellesa o la simpatia són característiques qualitatives, característiques com la 
distància, el temps o la temperatura poden quantificar-se, és a dir, expressar-se 
en un valor numèric. Aquest és un sentit del número que amplia els que més 
s'han treballat en Primària: cardinal (quantitat d'elements d'un conjunt) i ordinal 
(expressa una posició en un ordre). En aquest sentit, el número és una mesura de 
la magnitud, la qual cosa consisteix, com l'alumnat haurà de veure més endavant, 
a calcular quantes vegades cap la unitat de mesura triada en la magnitud que vol 
mesurar-se. 

A partir de l'aparició de grans ones, s'introdueix la magnitud longitud. També a 
partir d'efectes com les inundacions s'introdueixen les magnituds àrea i volum.


L'illa Insulaqua es veu amenaçada per grans ones que produeixen inundacions 
catastròfiques.


  Les estimacions poden complementar-se 
amb l'ús d'aplicacions com Google Maps 
 https://www.google.es/maps/    per a validar 
el resultat i explorar altres maneres de 
mesurar.

Activitat 3.3

a. Reflexiona:  Quines magnituds apareixen en la taula? Com es podrien mesurar? 

b. Saps què és una unitat de mesura? Quines unitats de mesura coneixes per a 

mesurar longituds? És el metre la forma més natural de mesurar longituds? Raona 
la teua resposta. 

https://www.google.es/maps/
https://www.google.es/maps/
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Altres escales per a mesurar els efectes devastadors de les grans ones, relacionen 
l'altura de l'ona amb la cota màxima (o altura) de la inundació produïda.

Altura de l'ona (metres) Cota màxima de la inundació (metres)

1-2 1-1,5

2-5 2-3

5-10 4-6

10-20 8-12

> 30 16-24

L'impacte d'una inundació, a més de l'altura màxima a la qual arriba, també es pot 
mesurar amb altres magnituds. Pensa que el terreny pot tindre alts i baixos, que la 
inundació pot ocupar un cert territori... Tenint això en compte, quines altres 
magnituds es poden utilitzar per a mesurar l'impacte d'una inundació?


Orientació didàctica: 

Aprofiteu aquesta qüestió per a introduir les magnituds capacitat i volum. 

Es pot plantejar una activitat experimental que consisteix a mesurar la capacitat en 
número de policubs que caben en un espai. També el volum es pot mesurar en 
policubs, en aquest cas, és una magnitud composta (longitud x longitud x longitud). 
Pot quedar-se obert per a les següents sessions. 

A més, es pot treballar mesurar àrees sobre mapes  
quadriculats. Si una figura està traçada en una quadrícula, es poden usar els 
quadrats de la quadrícula per a trobar l'àrea de la figura. La unitat de mesura poden 
ser aqueixes unitats quadrades arbitràries o també pot servir per a introduir el 
concepte d'escala (el costat d'un quadrat equival a 10 km, per exemple) 

Activitat 3.6

Es pot calcular l'àrea d’INSULAQUA abans i després de la inundació. També es pot 
calcular l'àrea de la superfície inundada. Utilitza la quadrícula del teu quadern com a unitat 
de mesura.


Orientació didàctica: 

Pot emprar-se com a material 
alternatiu gomes i geoplans.

a. Si en el mapa del quadern el costat del quadrat representa 10 
quilòmetres d’INSULAQUA real, quin és longitud de la costa del sud?


b.  Quina és la superfície real d’INSULAQUA abans de la inundació? I 
després?


Activitat 3.7

Illa inundadaIlla 

Activitat 3.5 



a. Quants polzes (o polzades) estàndard mesura el teu peu?

b. Per a fer mesuraments més precisos, el Regne Unit va introduir una unitat 

de mesura més xicoteta, el punt. En un polze estàndard hi ha tres punts. 
Quants punts mesura el teu peu?


En el sistema britànic, les mesures de les sabates es basen en la quantitat de 
punts. Als nombres d'adults, els 25 primers punts no es compten. Per tant, el 
número 1 és en realitat de 26 punts o 8 + 2/3 polzades.


02 VÉNCER LA INUNDACIÓ Tot el que es necessita saber

 

Nota bibliogràfica: Les següents activitats són una selecció del 
llibre de Lange, J., Wijers, M., Dekker, T., Simon, A. N., Shafer, M. 
C. i Pligge, M. A. (2006). Fets per a mesurar. Wisconsin Center for 
Education Research & Freudenthal Institute (*Eds.), Les 
matemàtiques en context. Chicago:

Encyclopædia Britannica. Pots descarregar-ho (és gratuït i està 
accessible en la web de l'Institut *Freudenthal) en aquest enllaç.  
https://cutt.ly/PARAMEDIR


a) Fes una taula amb la longitud del peu (en cm) i la corresponent mesura de les 
sabates de cada estudiant de la teua classe.


b) Representa gràficament els resultats. Col·loca la longitud del peu en 
centímetres en l'eix horitzontal i la mesura de les sabates en l'eix vertical. Què 
et diu la teua gràfica de la relació entre la longitud del peu i la mesura de les 
sabates?


Així com els països usen sistemes de mesures diferents, també tenen sistemes 
diferents per a determinar les mesures de les sabates. En algunes sabates, pots 
trobar almenys dues mesures diferents:


• Mesura europea: en general, els números estan entre el 33 i el 47.

• Mesura britànica (del Regne Unit): en general, els números estan entre l'1 i el 15.


El sistema britànic de mesures de sabates es va crear en el segle VII. Les sabates es 
mesuraven amb un polze estàndard (ara dit polzada = 2,54 cm).

Activitat 3.8

Activitat 3.9

Activitat 3.10

a. Completa aquesta taula fins a la mesura de sabates número 8.

Longitud del peu 
(punts)

Longitud del peu 
(polzades)

Mesura britànica 
sabates

26 8 + 2/3 1

27

….

b. Cerca en la teua sabatilla (si apareix) la mesura britànica i 
relaciona la teua resposta a l'apartat a. amb aquesta mesura. Es 
correspon amb l'esperat?


c. Formula una regla que t'ajude a trobar la longitud dels peus d'una 
persona si coneixes la seua mesura britànica de sabates. 


Mesura britànica de sabates (en punts) → …………. → longitud del 
peu (en polzades).


Fes una taula amb les longituds del pas en caminar i del peu de tots els 
estudiants de la teua classe. Usa els resultats per a determinar si les dues 
mesures es relacionen. Per exemple, pots esbrinar si la persona que té els peus 
més grans té el pas més llarg, o si la persona que té els peus més curts fa el 
pas més curt. Fes una gràfica per a visualitzar els resultats.

Activitat 3.11

pas

mesura peu (europea) pas (cm)

37 75

43 …

https://cutt.ly/PARAMEDIR
https://cutt.ly/PARAMEDIR


Estima la superfície del cos de Claudio en 
centímetres quadrats. Claudio mesura 147 cm 
d'altura i l'ample dels seus muscles és de 44 cm. El 
següent quadrat és un centímetre quadrat (cm²) que 
pots usar de referència.


Per a fer una altra estimació de la superfície d'una persona, pots 
usar l'àrea del quadrat (o del rectangle) del seu cos. Et 
sorprendria saber que tres cinquens de l'àrea del quadrat d'un 
cos és una bona estimació de la superfície d'aqueix cos.
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Orientació didàctica: La magnitud àrea (l'espai que ocupa una superfície delimitada) 
pot mesurar-se a partir d'una unitat de mesura composta estàndard: el metre quadrat. 
Si la unitat de mesura estàndard de la longitud és un segment d'1 metre, la unitat de 
mesura de l'àrea serà un quadrat de costat 1 metre. Així, una superfície té una àrea de, 
per exemple, 25 metres quadrats si podem cobrir-la amb 25 rajoles quadrades de 
costat 1 metre. 

A més d'introduir la unitat de mesura estàndard raonadament, és recomanable explorar 
altres unitats de mesura de l'àrea més intuïtives, dissenyant activitats amb material 
manipulatiu.


Activitat 3.12

Per a fer una altra estimació de la superfície del cos d'una persona, es pot usar el 
quadrat que té de costat la mesura dels braços estesos horitzontalment. Mira l'Home 
de Vitruvi de Leonardo da Vinci en el dibuix. És una bona estimació dir que el cos humà 
ocupa tres cinquens de l'àrea d'aquest quadrat? Si prenem la mesura des del melic als 
peus, podem traçar un cercle en el mitjà del qual podem encaixar el cos humà. Quina 
fracció del cercle ocupa en aquest cas l'àrea del cos humà?

Activitat 3.13

Orientació didàctica: De la mateixa manera que en la introducció de la 
unitat de mesura composta per a l'àrea, introduirem la magnitud de 
volum la unitat del qual és el metre cúbic com 1 cub d'aresta un metre. El 
volum ocupat per un cos en l'espai es mesura en el nombre de cubs d'un 
metre d'aresta que caben en ell. Poden emprar-se de manera 
manipulativa i experimental altres unitats de mesura de volum no 
estàndard més intuïtives, com els policubs.

Activitat 3.15

A la Fàbrica de Formatges 1, 2, 3 produeixen cubs de formatge. Emboliquen 
cadascun dels glaçons de manera que semblen poals numèrics. Les arestes 
dels cubs tenen una longitud de 2 cm.

a) Quants cubs d'un centímetre necessitaries per a omplir l'espai que ocupa 

un cub de formatge? (Pista: fer un dibuix pot ajudar.)

La Fàbrica de Formatges 1, 2, 3 està dissenyant un recipient nou de plàstic 
que té 10 cm d'alt i que conté exactament 60 poals de formatge.

b)  Quin és el volum d'aquest recipient nou de plàstic?

c) Anota algunes dimensions possibles d'aquest nou disseny. (Pista: fer un 

dibuix pot ajudar.)


Activitat 3.16
Suposa que vols determinar el volum de la sala de la teua classe. 
a) Pots usar l'àrea d'una paret per a trobar el seu volum? 

b) Calcula el volum del teu saló de classe. Assegura't d'usar les unitats de 

mesura correctes.

Activitat 3.14

a) Traça el contorn de la teua mà sobre paper quadriculat en 
centímetres com a mostra la il·lustració. Estima l'àrea de la 
figura de la teua mà en centímetres quadrats.


b) Pots usar l'àrea de la figura de la teua mà per a estimar la 
superfície del teu cos. La llegenda conta as necessiten 100 
figures de la mà per a cobrir el cos.


c) Coincideix amb els 3/5 del quadrat que ocupes? Explica 
què pot ocórrer. 


Activitat 3.17

Líquids: Les unitats que s'usen per a mesurar els líquids són diferents 
de les que s'usen per a mesurar els sòlids. Les mesures típiques de 
volum per als líquids són els litres. Si estàs estimant volums, pot ser útil 
que sàpies que:

• una llauna normal de refresc conté aproximadament 1/3 litre;

• un decímetre cúbic conté exactament un litre de líquid


a) Estima la capacitat en litres d'un got d'aigua. 

b) Quin és el volum en policubs d'un litre d'aigua? Completa.

……….....  policubs = 1 litre d'aigua  = …………. cubs d'1 cm d'aresta.. 
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Les inundacions són fenòmens que s'han produït sempre al nostre planeta. 
Algunes d'elles són fenòmens periòdics que ocorren de manera estacional i 
tradicionalment han aportat materials que han beneficiat a l'agricultura, com és el 
cas de les que es produeixen en el riu Nil o les associades als monsons en alguns 
països d'Àsia. Unes altres, es produeixen de manera més esporàdica i menys 
previsible, com les que ocasionalment inunden les planes d'Austràlia i que poden 
produir-se amb una separació de diversos anys les unes de les altres. 

Però les que més ens preocupen són aquelles que es produeixen de manera 
esporàdica i sorprenen les poblacions desprevingudes. Amb els models de 
previsió meteorològica disponibles en l'actualitat, els experts poden preveure, 
amb una certa antelació, la possibilitat, la possibilitat de pluges de tipus torrencial 
amb una aproximació que augmenta a mesura que ens aproximem al dia en 
qüestió. Així, una previsió d'un mes seria molt poc precisa, però una de dos o tres 
dies ho seria molt més. Això permet preparar-se per a aquestes situacions i ha 
salvat moltes vides humanes, si bé no ha solucionat per complet el problema, 
perquè la separació en el temps d'aquests fenòmens extrems fa que ens confiem i 
edifiquem construccions en zones potencialment inundables.


En la web del ministeri d'agricultura existeix un mapa interactiu que permet 
buscar les zones inundables per nom de localitat. https://cutt.ly/
presas_embalses Existeix una opció de localització (cinquena icona de la barra 
superior central) que permet buscar en el mapa. 

Mapa del Sistema Nacional de Cartografia de Zones Inundables / MAPAMA 

Es poden previndre les inundacions?04   
Realitzarem una cerca en MAPAMA. Per a 
això segueix les següents instruccions:


Selecciona la icona de localització i escriu 
València


 
Prem l'opció “Taula de continguts” (també 
en la barra superior central) i, en ella 
l'opció “Arbre de serveis”. 


En aquesta pestanya busca l'opció 
“Àrea de risc potencial significatiu 
d'inundació” (en la tercera carpeta) i 
marca després “Inundació d'origen 
fluvial > Mapes de perillositat > 


Perillositat per inundació fluvial”. 
Existeixen tres opcions temporals 
diferents. Selecciona l'opció 10 anys i 
fes doble clic (com menys temps 
s'indique, més fiabilitat existeix. 


En aquesta mateixa pestanya pots 
lliscar la icona ortofoto per a fer-lo més 
o menys transparent i observar el 
mapa topogràfic baix ell. 


Ara utilitzant la roda del ratolí o movent 
la pantalla recorre la imatge i observa les zones acolorides de blava (inundables) que hi 
ha desplaçant el mapa cap al sud de la ciutat i cap a la platja. 


Què dos llits d'aigua poden desbordar-se? 


La zona més extensa que observes, a quines zones afectarà? (descriu si són zones 
cultivables, poblades, ciutats, cultius, ..) 


Observes algun límit natural o artificial que frene la inundació? 


Finalment introdueix el nom de la teua localitat i cerca possibles zones inundables 
indicant la seua causa (si hi ha zones inundables) o explicant per què no n'hi ha. 


Existeix algun dels elements geològics que has estudiat que puga causar aquestes 
inundacions? (nomena'ls) 


Valora en un breu informe si penses que les inundacions són predictibles o no i 
proposa alguna mesura de prevenció que ajude a evitar-la.

Activitat 4.1

https://cutt.ly/presas_embalses
https://cutt.ly/presas_embalses
https://cutt.ly/presas_embalses
https://cutt.ly/presas_embalses


Activitat 4.2
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El temps meteorològic ve donat per les propietats de la troposfera (temperatura, humitat, 
cobertura de núvols, vent, precipitacions, etc.) en un lloc i moment donats. Per contra, el 
clima en una zona determinada pot definir-se, de manera aproximada, com la mitjana del 
temps meteorològic en eixa zona a llarg termini (30 anys o més), incloent les variacions 
estacionals i els possibles fenòmens extrems (huracans, sequeres, pluges torrencials...). El 
conjunt de condicions atmosfèriques dels territoris, és a dir, els climes, experimenten 
modificacions al llarg del temps. És a dir, es produeix una evolució natural del clima.

Les raons per les quals pot produir-se una alteració del clima són molt diverses. Alguns 
agents naturals, com per exemple les grans erupcions volcàniques que alliberen a 
l'atmosfera gasos, pols i diversos materials, poden modificar notablement el clima. Hi ha, 
doncs, un canvi climàtic natural, si bé es produeix en períodes de temps molt més llargs que 
el canvi del temps meteorològic.

Una altra raó per la qual es pot modificar el clima és l'alliberament de gasos a l’atmosfera a 
causa de l’activitat humana. L'atmosfera té una composició de gasos característica. Una 
modificació de la proporció d'aquests gasos a causa de l’activitat humana pot arribar a 
produir una transformació de la dinàmica climàtica global. En aquest cas, estaríem parlant 
d'un canvi climàtic antropogènic, és a dir, generat per l’activitat humana.


La nostra Comunitat es troba en una de les zones del planeta amb major risc de 
desertització. Al marge del procés de calfament global, la sobreexplotació d'aqüífers 
lligada a l'excessiva ocupació del territori, ha donat lloc a un dèficit creixent d'aquest 
recurs que ha obligat a buscar noves maneres d'aconseguir-lo, com les plantes 
potabilitzadores i dessaladores, que al seu torn generen un impacte ambiental important.

Reflexiona sobre aquest ús i valora si és el més adequat per al manteniment d'un recurs 
tan essencial.


A la Terra se'n diu el planeta blau, perquè des 
de l'espai té aqueix color. Presenta aquest 
aspecte perquè el 71% de la seua superfície 
està coberta d'aigua. La Terra és el planeta 
de l'aigua.

 

La sequera és un dels problemes més 
greus amb els quals es troba l'ésser 
humà. En algunes zones, obliga les 
persones, principalment dones, a 
realitzar llargs desplaçaments a la 
recerca de l'aigua dels escassos pous 
existents. Per tant, a més d'amenaçar la 
supervivència de la gent, també genera 
desigualtats que perjudiquen dones i 
xiquets. En aquest recurs, mitjançant un 

joc animat, podràs aprendre més sobre les circumstàncies d'aquests 
pobles i sobre els problemes que genera l'escassetat d'aigua: https://
cutt.ly/aguaysequia

Ja has vist que l'aigua en la Terra està sempre en continu moviment. Una manera de fer-
ho és en el cicle de l'aigua. Perquè es produïsca el cicle de l'aigua necessitem que hi haja 
variacions de temperatura i pressió, perquè l'aigua puga passar d'un estat a un altre. No 
obstant això, des de la revolució industrial, s'ha observat que la temperatura mitjana del 
planeta augmenta d'any en any. Aquest canvi de les temperatures, al costat d'altres canvis 
realitzats per l'ésser humà, modificarà el cicle de l'aigua, que ja no funcionarà de manera 
natural. Aquests canvis poden ser causa de desastres naturals que originen inundacions o 
sequera. La sequera és la falta d'aigua en una zona. Quan les pluges no es produeixen 
segons l'esperat, el terrenys no es poden regar i els animals no poden beure. La vida 
desapareix. Aquestes sequeres poden ser permanents i conquistar grans extensions de 
terreny, que es converteixen en deserts. O poden ser estacionals, tenint anys de sequera i 
altres d'inundacions.


En el següent enllaç, tens activitats interactives on 
podràs aprendre tot sobre l'aigua del planeta Terra: 
https://cutt.ly/hidroesfera

El mar d'Aral està situat a Àsia 
Central. Fa uns anys era un dels cinc 
llacs més grans del món. Per això 
se'n va dir “mar”. Actualment només 
li queda un 10% de la seua anterior 
capacitat, i tota la part que s'ha 
assecat rep el nom del desert de 
Aralkum. Fixa't en les fotografies com 
es veu el canvi des de l'espai, entre 
1989 i 2014:


Activitat 4.3

Esbrina quines van ser les causes 
d'aquest desastre.

https://cutt.ly/hidroesfera
https://cutt.ly/aguaysequia
https://cutt.ly/aguaysequia
https://cutt.ly/aguaysequia
https://cutt.ly/aguaysequia
https://cutt.ly/hidroesfera


Activitat 4.4
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L'atmosfera de la Terra és molt transparent a la radiació solar incident; però, en canvi, actua 
com una barrera per a la radiació terrestre, la qual és fortament absorbida gràcies a la 
presència de diversos gasos en la composició de l'atmosfera, entre els quals destaquen el 
diòxid de carboni i el vapor d'aigua. Així, l'energia corresponent a la radiació terrestre queda 
retinguda en el sistema planetari, excepte una xicoteta part que s'emet en l'espai exterior.

Atés que aquest procés presenta algunes similituds amb el qual esdevé a l'interior dels 
hivernacles artificials destinats al cultiu de plantes, ha sigut batejat amb el nom d'efecte 
d'hivernacle. Per la mateixa raó, als gasos que ho produeixen se'ls denomina gasos d'efecte 
d'hivernacle.

Cal puntualitzar que, a pesar que el concepte d'efecte d'hivernacle ha sigut popularment 
associat a la contaminació atmosfèrica, es tracta d'un fenomen perfectament natural. De fet, 
ha facilitat en bona part el desenvolupament de la vida en el planeta, ja que, gràcies a 
l'efecte d'hivernacle, la superfície de la Terra presenta una temperatura mitjana superior (uns 
15 °C) a la qual tindria si no es produïra.


La modificació de la proporció d'aquests gasos en la composició atmosfèrica a causa de la 
activitat humana altera l'efecte d'hivernacle, cosa que, al seu torn, pot comportar una 
transformació de la dinàmica climàtica global.


Elabora un llistat de les conseqüències de l'efecte d'hivernacle i classifica-les 
segons siguen positives o negatives.


A conseqüència de la activitat exercida per les persones des de l'inici de la revolució 
industrial, ha augmentat el nivell atmosfèric de CO₂ (principalment per la utilització de 
combustibles fòssils) i de metà, amb el consegüent increment de l'efecte d'hivernacle i de 
la temperatura de la superfície terrestre.

A escala global l'impacte potencial és dramàtic, amb prediccions de falta d'aigua potable, 
grans canvis en les condicions per a la producció d'aliments i augment en els índexs de 
mortalitat deguts a inundacions, tempestes, sequeres i onades de calor, a més de les ben 
conegudes conseqüències de l'augment del nivell de la mar i de les temperatures mitjanes.


Les causes de l'augment del nivell de mar amb el 
calfament global són complexes. Una de les 
causes que s'ha remenat és el desglaç dels 
icebergs. No obstant això, hi ha veus que diuen 
que no influiria en la pujada del nivell de la mar. 
Investiga sobre això i dóna el teu punt de vista 
argumentant les teues conclusions. 

PISTA: Pensa en les diferents densitats de l'aigua 
salada i dolça.

Activitat 4.5

Ara bé, cal insistir en el fet que aquests canvis globals no afecten de la mateixa 
manera tota la superfície del planeta, de manera que en cada regió hem de parlar de 
canvis locals. A pesar que, per exemple, el grau d'humitat i la precipitació globals 
augmenten, en molts racons del planeta es preveuen sequeres més persistents i una 
alteració de la dinàmica de pluges. L'augment de la temperatura tampoc es preveu 
que es repartisca de manera homogènia, sinó que afectarà més unes regions que unes 
altres. Si associem això a problemàtiques ambientals locals, com per exemple l'erosió, 
la desertització o els incendis, molt característics de les nostres latituds, es veurà que 
el canvi climàtic pot tindre conseqüències pràctiques molt evidents.

Experiència per a comprovar el nivell de l'aigua després de la fusió de sengles blocs de 
gel (aigua destil·lada) sobre aigua destil·lada (cas A) i en el cas d'una dissolució saturada 
de sal (case B).

A B
12h

A B



Per a visualitzar el canvi de temperatures el científic Ed Hawkins, professor de Ciències 
Climàtiques en la Universitat de Reading a Regne Unit, idee una forma visual de 
representar-les mitjançant una sèrie de barres verticals. Cada barra representa la 
temperatura mitjana en un any. A l'esquerra està el primer any en què es va registrar la 
temperatura i a la dreta, l'últim any en què es va fer. El color indica la temperatura, sent el 
blau les temperatures més baixes, el blanc, les temperatures intermèdies i el roig les 
temperatures més altes.
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Pots consultar per països els diagrames en el 
següent enllaç: https://showyourstripes.info/


En la següent fotografia tens la representació de la temperatura global:


En el CEACV (Centre d’Educació Ambiental de la 
Comunitat Valenciana) han elaborat un diagrama 
amb les temperatures de la Comunitat 
Valenciana: https://cutt.ly/emergenciacv.


Activitat 4.6
En el diagrama de la CV, quins són els anys que s'han registrat? Creus que 
hi ha hagut un increment de les temperatures? De mitjana, quants graus ha 
pujat la temperatura en la CV? Et sembla significatiu?


Una altra manera de visualitzar l'evolució de la 
temperatura al llarg del temps, és a través dels 
espirals climàtics. També ideades per Ed 
Hawkins, són imatges animades en les quals es 
van superposant anells irregulars concèntrics que 
són més grans o més xicotets segons la 
temperatura, reforçat amb un canvi de color. 
Tenen l'avantatge que són dinàmiques, i que els 
anells també proporcionen informació sobre les 
temperatures mensuals.

Pots trobar aquesta imatge animada, així com 
altres relacionades amb indicadors del canvi 
climàtic en: https://cutt.ly/climates 


En xicotets grups, observeu l'evolució de les temperatures en la imatge. Quins 
són els moments en els quals hi ha hagut un major augment de temperatura? 
Aquest augment s'ha anat accelerant o és constant? En quins mesos de l'any hi 
ha algun pic? Redacteu un breu informe amb les conclusions i exposeu-les a la 
resta de la classe.


Activitat 4.7

Per a continuar reflexionant sobre el canvi climàtic, ací us presentem alguns 
recursos interessants:


• El Centre d'Educació Ambiental de la Comunitat Valenciana, (https://cutt.ly/
CEACV) disposa de multitud de recursos per a ensenyar l'emergència 
climàtica (https://cutt.ly/emergencia), incloent fitxes de treball a l'aula per a 
entendre mitjançant pràctiques de laboratori les conseqüències del canvi 
climàtic https://cutt.ly/PLAB


• Climate Time Machine ens proporciona una sèrie de visualitzacions 
interactives que mostren com alguns dels indicadors climàtics clau de la 
Terra estan canviant amb el temps.


•  https://cutt.ly/CTM Inclou una guia didàctica amb activitats per a realitzar en 
cadascun dels visualitzadors: https://cutt.ly/ACTM


https://showyourstripes.info/
https://cutt.ly/CEACV
https://cutt.ly/CEACV
https://cutt.ly/emergencia
https://cutt.ly/PLAB
https://cutt.ly/CTM
https://cutt.ly/ACTM
https://cutt.ly/climates
https://cutt.ly/CEACV
https://cutt.ly/CEACV
https://cutt.ly/emergencia
https://cutt.ly/PLAB
https://cutt.ly/CTM
https://cutt.ly/ACTM
https://cutt.ly/climates
https://cutt.ly/emergenciacv
https://cutt.ly/emergenciacv
https://showyourstripes.info/


El primer que s'ha de fer és conéixer si la ubicació que es proposa per a l'habitatge o construcció en general coincideix amb una potencial zona d'inundació, independentment del temps 
passat des de l'última vegada que va transcórrer aigua per allí. Són molt abundants els casos en els quals s'ha construït en zones inundables i, davant una gran avinguda, els edificis que es 
trobaven han patit la inundació i fins i tot han sigut arrossegats aigües avall. Com hem dit anteriorment, determinades zones en la nostra geografia són sovint víctimes d'aquests fenòmens, 
relacionats amb les anomenades DANA (Depressió Aïllada en Nivells Alts).

Construir cases resistents a inundacions seria una de les millors solucions per a evitar els drames humans i els incalculables danys materials que ocasionen les inundacions com les 
provocades per la ‘gota freda’ a Alacant, Múrcia i Almeria..

Parlarem de 3 tipus de cases resistents a les inundacions i construïdes sobre pilars:
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Les cases sobre pilars (“pilotis“) són la resposta més utilitzada per a adaptar els 
habitatges a la destrucció de les inundacions. Per exemple, a Florida, per a evitar 
que es repetisquen els danys que van causar els últims huracans ( Sandy, Rita i 
Katrina).

1.- Cases elevades

Imatge: Casa Farnsworth, habitatge 

minimalista elevat projectada per 

Ludwig Mies van der Rohe en Pla, 

Imatge: Casa familiar St. Joseph amb 

garage i jardí por Wolfgang Tschapeller 

Les pilastres, poden ser  de ciment, acer, fusta o materials anàlegs.


Imatge: Villa Savoye, habitatge modernista de 

Le Corbusier dissenyada i construïda entre 1928 

i 1929. 

Construir cases capaces d'elevar-se quan el terreny s'inunde seria una sorprenent 
alternativa que podria vindre molt bé als quals viuen en zones que solen patir 
inundacions 


2.- Cases que s'eleven quan vénen riuades

El sistema de The Larkfleet Homes, accionat per un motor central, podrà fer que s'eleven 
les 65 tones de la casa en menys de cinc minuts per a enfrontar-se a problemes 
inesperats.

Panells solars i un generador permetran que la casa continue disposant d'electricitat quan 
ascendisca per damunt del sòl. A més, canonades flexibles s'encarregaran del 
subministrament d'aigua.

Larkfleet ‘elevating house’ – Casas 'anti inundaciones': viviendas que se elevan para huir de las riadas -https://cutt.ly/rio

Com evitar els efectes de les inundacions?

Lluitar contra la força de les aigües és l'objectiu de The Larkfleet Homes, una companyia 
de construcció que presumeix d'haver creat una casa que levita per a fugir de les riuades. 
El seu disseny consisteix en un habitatge de tres habitacions que podrà elevar-se 1,5 
metres sobre el nivell del sòl gràcies a huit gats mecànics amb la finalitat de fer front a la 
crescuda de les aigües.

Quan els pilars no se submergeixen en l'aigua ni s'assenten sobre la platja, una zona 
rocosa o amb vegetació protegida, l'espai disponible sota la planta de l'habitatge, es 
pot usar per a  garatges, jardins o zones de joc.


Nota bibliogràfica: Totes les imatges 
estan extretes de la web https://cutt.ly/
elevadas by Nicolás Boullosa
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http://www.dezeen.com/2011/01/25/single-family-house-st-joseph-by-wolfgang-tschapeller/
http://www.dezeen.com/2011/01/25/single-family-house-st-joseph-by-wolfgang-tschapeller/
https://cutt.ly/elevadas
https://cutt.ly/elevadas
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Saboya_(arquitectura)
https://cutt.ly/elevadas
https://cutt.ly/elevadas
https://cutt.ly/rio
https://cutt.ly/rio
http://www.dezeen.com/2011/01/25/single-family-house-st-joseph-by-wolfgang-tschapeller/
http://www.dezeen.com/2011/01/25/single-family-house-st-joseph-by-wolfgang-tschapeller/
http://es.wikipedia.org/wiki/Villa_Saboya_(arquitectura)
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3. Cases amfíbies, cases que suren

Les cases “amfíbies” estan pensades per a ser construïdes en les zones inundables, preparades per a surar en cas de ser assolides per una gran massa.

Aquesta casa, en particular, podria alçar-se durant la inundació i tornar a la seua posició original quan es retire l'aigua, la casa estaria bé subjecta al terreny i no seria 
arrossegada per l'aigua.

Obra de  Daniel Alonso Reigía i Valeira Lluviera Palacios https://cutt.ly/casas

              Pilars en estat natural.                                                  Pilars flotant                                         
                   Baix nivell d'aigua                                                 Alt nivell d'aigua.

Es realitzarà una base de formigó armat de dimensions variables segons les 
condicions del terreny, on es donaran suport als pilars tubulars quadrats de ferro de 
15x15cm recoberts amb poliestiré, amarrats a la base de formigó a través de tensors 
d'acer que al seu torn treballen com a elements d'estabilització permetent que el 
pilar flotant torne a la seua posició inicial quan baixe el nivell de l'aigua.

Orientació didàctica: El professorat ha de fer  reflexionar a l'alumnat sobre l'elecció dels 
materials i el tipus d'estructura en la construcció d'edificis a prova de desastres 
naturals, és molt important, per a evitar danys irreparables. En aquesta unitat ens 
centrem en les edificacions situades en la zones inundables.  Proposem tres tipus de 
construccions sobre pilars. 

Aquestes construccions ens poden inspirar per a dissenyar la maqueta del projecte.

Com a ajuda al professorat, per a explicar les estructures es pot utilitzar una 
presentació que es pot descarregar en aquest enllaç.  https://cutt.ly/estructura

https://docs.google.com/presentation/d/1tk8X0LXwkPPzFCS6wqZevhv1m_b2T7RF55kUened7GA/edit?usp=sharing
https://cutt.ly/casas
https://cutt.ly/casas
https://docs.google.com/presentation/d/1tk8X0LXwkPPzFCS6wqZevhv1m_b2T7RF55kUened7GA/edit?usp=sharing
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Activitat 5.2 

Per a resistir les inundacions, els edificis han d'estar realitzats de manera que els materials 
utilitzats per a la seua construcció siguen capaces d'aguantar les condicions pròpies de 
l'acció de l'aigua.

Veurem quines característiques han de tindre els materials perquè siguen resistents a les 
inundacions. Per a això hem de conéixer quines propietats hem de considerar. Els materials 
utilitzats en construcció són molt variats. Poden formar part d'un edifici, pràcticament de 
qualsevol tipus. No obstant això, generalment, quan ens referim a materials de construcció 
estem parlant de materials petris, ceràmiques i vidres, compostos, metalls i aglutinants.


En els articles que pots llegir en 
els següents enllaços el material 
utilitzat en la construcció dels 
habitatges no és impermeable.

https://cutt.ly/tiebele

https://cutt.ly/BurkinaFaso


Obra de Alexander Leisser


Quin material utilitzen per a la construcció dels seus habitatges? Quines són les 
conseqüències d'usar aquest material quan pateixen una inundació?

Quins materials, assequibles per a ells, podrien utilitzar per a construir els seus habitatges 
que siguen resistents a la inundació? Quina característica han de tindre?

Activitat 5.1 

Els diferents materials utilitzats en l'elaboració d'objectes tècnics tenen diferents 
propietats que condicionen el seu ús final. Encara que es podrien detallar molts tipus de 
propietats, ens centrarem en les més comunes:


• Duresa: és la resistència que ofereix un material a ser penetrat per un altre.


• Tenacitat: és la resistència d'un material al trencament.


• Elasticitat: és la propietat que tenen alguns materials de deformar-se quan se'ls 
apliquen forces, recuperant la seua forma original en cessar les forces.


• Plasticitat: és la capacitat d'alguns materials de deformar-se quan se sotmeten a 
forces, mantenint la deformació quan la força aplicada cessa.


• Ductilitat: és la capacitat d'un material de poder ser deformat formant fils o cables. 
Ej: coure, acer.


•  Mal·leabilitat: és la capacitat d'un material de poder ser deformat formant làmines. 
Ej: or, alumini


• Conductivitat tèrmica: Un material té alta conductivitat tèrmica quan deixa passar 
la calor per ell.


• Conductivitat elèctrica: Un material té alta conductivitat elèctrica quan deixa passar 
el corrent elèctric per ell. Llavors diem que és conductor. En cas contrari, serà aïllant.


• Biodegradabilitat: propietat dels materials de descompondre's en els elements 
químics que els componen per l'acció d'agents biològics (bacteris, fongs, 
microorganismes, etc.) en un curt període de temps.


Alguns dels materials principals utilitzats en la construcció d'un edifici no es 
veuen. Especialment els aglomerants (ocults pel revestiment final) o els metalls 
(inclosos en bigues i pilars), com a part del formigó armat).

Observa l'edifici en el qual et trobes i localitza els materials que s'han emprat 
per a la seua construcció. Intenta fixar-te en edificis que estiguen encara sense 
acabar per a observar quins altres materials estan inclosos en la seua 
estructura i que no es veuen a simple vista una vegada acabada l'obra.

Amb tot el vist, emplena una taula com aquesta, amb tantes files com 
necessites:

MATERIAL PART DEL EDIFICI PROPIETAT PRINCIPAL

https://cutt.ly/tiebele%22%20%5Ct%20%22blank
https://cutt.ly/BurkinaFaso%22%20%5Ct%20%22blank
https://cutt.ly/tiebele%22%20%5Ct%20%22blank
https://cutt.ly/BurkinaFaso%22%20%5Ct%20%22blank
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Quins efectes tenen les inundacions en les poblacions i en la societat ?06   

Recentment s'ha pogut constatar la manera en què pot influir una inundació sobre les 
poblacions que la pateixen: pèrdues materials en cultius, ramaderia, habitatges, 
empreses, pèrdua de vides humanes i desplaçament de persones a causa de la ruïna 
econòmica associada a aqueixes pèrdues,.... És per això que la previsió i l'adopció de 
mesures adequades és fonamental. Aquestes mesures es relacionaran amb la ubicació 
d'habitatges, infraestructures i tot tipus de construccions, adaptació d'espais per a reduir 
els efectes de la inundació i, si és possible, desviar l'avinguda d'aigua per a evitar-la. Per 
a tot això, és essencial conéixer en profunditat les característiques del terreny i les 
possibilitats que tals fenòmens es puguen produir, encara que siga de manera 
excepcional. Cal considerar així mateix, l'ascens de temperatures associat al canvi 
climàtic que s'associa amb el del nivell de les aigües en la mar i l'increment de la 
virulència dels fenòmens meteorològics, tal com assenyalen els científics.


Les inundacions són un problema que, en els últims temps, s'ha vist agreujat a causa dels 
fenòmens especialment intensos que s'han patit entre altres llocs, a la Comunitat 
Valenciana, i altres zones de l'estat després d'unes precipitacions especialment intenses, 
al que s'uneixen les evidències de relació entre el canvi climàtic i el grau d'intensitat 
d'aquests fenòmens. 


És curiós que moltes inundacions es produeixen en llocs en els quals la majoria del temps 
existeixen problemes de sequera. La sequera dificulta la supervivència de les poblacions, 
donant lloc a l'anomenada immigració climàtica, ja que sense aigua és impossible cultivar 
les terres, llavar-se i sobreviure.


Què és una inundació? Com actuar si ocorre? Quines són les causes perquè es 
produïsquen? Què és una gota freda i una DANA? Quan es produeix? On hi ha més risc 
que es produïsquen inundacions a Espanya?


Tot el que porten les inundacions són problemes? Cerca els seus beneficis.


Elabora, utilitzant un processador de textos, un informe amb les respostes a les 
preguntes anteriors.


Activitat 6.1

En el següent article: https://cutt.ly/DANA es 
parla dels efectes de la DANA de tardor de 2019 
en la zona del Baix Segura. 

https://cutt.ly/DANA
https://cutt.ly/DANA
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Activitat 6.2

Activitat 6.3

Observa l'illa INSULAQUA abans i després de la inundació.


Fes una quadrícula de la mateixa grandària sobre l’illa i compta els quadrats que ocupa l'illa 
en total. Compte també els quadrats que s'han inundat.

1. Quina fracció de l'illa ha sigut inundada? Com ho has calculat?

2. Què pots fer perquè el teu càlcul siga més precís?

3. Compara els teus resultats amb els dels teus companys. Són iguals? A què creus que és 

degut?


Com hauràs pogut observar en la activitat anterior, els resultats són diferents. No obstant 
això haurien d'expressar la mateixa quantitat, ja que l'illa no canvia de grandària. Com 
podem comparar les fraccions?

Per a poder comparar-les hauríem de tindre la mateixa grandària de quadrícula, és a dir, l'illa 
hauria de tindre el mateix nombre de quadrats. Això significa que el denominador de la 
fracció ha de ser igual.

Per a comparar fraccions hem de trobar la fracció equivalent de cadascuna d'elles fins que 
els denominadors coincidisquen.


Calcula fraccions equivalents de  y .


Quan el denominador és el mateix? Quina fracció és major? Quina relació té eixe 
denominador comú, amb els antics denominadors, 7 i 5?


2
7

3
5

En les fraccions, tenim un numerador i un denominador que són nombres naturals, que es 
col·loquen a dalt i davall d'una línia.


No obstant això, és possible que no sempre puguem comptar les parts que tenim de 
manera exacta, és a dir, amb nombres naturals. Si volem representar una quantitat 
respecte a una altra, en aqueix cas haurem d'utilitzar una raó.

Activitat 6.4

La població Domus Alba ocupa una extensió de 148,75 km². Durant l'última crescuda 
del riu es van inundar 26,34 km². Quina proporció de terreny de Domus Alba ha va 
quedar inundada respecte a la seua superfície total? La població Litore té una extensió 
de 235,21 km², i es va inundar en la mateixa proporció que Domus Alba. Quina és 
l'àrea del terreny inundat en Litore?


Una raó es representa igual que una fracció, amb la diferència que els números no tenen 
per què ser naturals. També permet representar una part d'una part, no és necessari 
referir-se al tot. L'objectiu d'una raó és comparar dues quantitats, per tant expressa 
quantes vegades és una quantitat major que una altra. Representa una divisió.


NUMERADOR: Indica quantes pars prenem d’un tot

DENOMINADOR: Indica quantes parts té el tot

ANTECEDENT: quantitat que es considera

CONSEQÜENT: quantitat respecte a la qual

Per exemple, en la fracció prenem 5 parts d'alguna cosa

que hem dividit en 6 parts

Per exemple, en la raó considerem una quantitat

de 6,5 per cada 50 unitats
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Orientació didàctica: A conéixer diverses estratègies i comparar-les se'n diu 
flexibilitat i és un component important de la competència matemàtica.

En l’activitat anterior és important constatar que les estratègies en la resolució poden 
ser diverses, i que si són correctes, han de conduir al mateix resultat.


Activitat 6.5

Activitat 6.6

Encara que les raons s'assemblen molt a les fraccions, hem vist que el seu significat és diferent. 
Si volem comparar dues fraccions, hem d'utilitzar un denominador comú. El més xicotet és el 
mínim comú múltiple dels denominadors inicials. No obstant això, en una raó, no tindrem aquesta 
limitació, ja que els números involucrats no tenen perquè ser naturals. Podem triar qualsevol 
conseqüent, i només haurem de modificar l'antecedent de manera proporcional.

L'elecció més comuna és utilitzar com a conseqüent 100. A l'antecedent obtingut se'n diu 
percentatge.


Si en INSULAQUA s'han inundat 3 parts de cada 7, quin serà el percentatge de terreny 
inundat?


Una proporció és una igualtat entre dues raons. Per a poder calcular el percentatge, haurem de 
tindre en compte que, en una d'elles, el conseqüent serà 100.


Amb els resultats de la Activitat 6.2., calculeu els percentatges de terreny inundat de 
INSULAQUA. Compareu els vostres resultats. Són diferents?


Nota bibliogràfica: Es poden consultar variats exemples i 
activitats per a treballar raons i percentatges en el llibre 
Keijzer, R., Abels, M., Wijers, M., Brinker, L. J., Shew, J. A., 
Col·le, B. R. i Pligge, M. A. (2006). Raons i taxes. Wisconsin 
Center for Education Research & Freudenthal Institute 
(Eds.), Les matemàtiques en context. Chicago: 
Encyclopædia Britannica, que pot descarregar-se en 
https://cutt.ly/mathincontext.


Després de 5 minuts abocant aigua sobre la maqueta d'un habitatge, s'ha 
submergit un 20% de l'estructura. En quant temps se submergirà tota? 

Activitat 6.7

Explica el procediment que has seguit.

Compara el teu procediment amb el que han seguit altres companys/as. És el 
mateix? S'arriba al mateix resultat?


Activitat 6.8
Isabel ha reduït l'ample d'una fotografia al 50% però no ajusta bé en el document 
que està escrivint, així que ha reduït la còpia reduïda un altre 50%.

a. Quin és l'ample i el llarg després de dues reduccions successives al 50%?

b. Descriu el càlcul per a fer dues reduccions del 50%.

c. Com poden obtindre el mateix resultat si comencen per l'original i apliquen 
només una reducció?


Activitat 6.9
Troba les dimensions d'una fotografia de 10 cm (centímetres) per 15 cm ampliada al 
250%. Explica quin ha sigut el teu raonament.


minuts minuts

https://cutt.ly/mathincontext
https://cutt.ly/mathincontext


02 VÉNCER LA INUNDACIÓ Tot el que es necessita saber

Activitat 6.10

En aquesta taula tens la població de diversos països i el nombre de telèfons que tenen.

a. Quins països de la taula tenen més telèfons que persones?

b. Esbrina quantes persones hi ha per telèfon a Micronèsia.

c. A Tonga, el nombre de persones per telèfon és major o menor que a Micronèsia? 

Explica com vas trobar la resposta.

d. Quin número et sembla més útil per a dir alguna cosa sobre l'ús de telèfons en un 

país: el nombre de persones per telèfon o el nombre de telèfons per persona? Explica 
la teua elecció.


Si compares països respecte al nombre de telèfons sense tindre en compte el nombre de 
persones que viuen en aquests països, la comparació és una comparació absoluta.

Si compares països respecte al nombre de telèfons i tens en compte el nombre de 
persones que viuen en aquests països, la comparació és una comparació relativa, que 
compara telèfons per persona o persones per telèfon.


En la activitat anterior hem utilitzat les raons per a comparar dues magnituds. L'elecció de 
la magnitud que actua d'antecedent, i de la qual actua de conseqüent, es farà en funció de 
la informació que vulguem extraure de la situació concreta que estiguem analitzant.


En la següent taula tenim les dades del nombre d'habitants i la superfície de diverses 
comunitats autònomes.

Activitat 6.11

La densitat de població es defineix com el nombre d'habitants per km². Quines comunitats 
autònomes tenen major densitat de població?

Si calculem la quantitat de km² per habitant, quines comunitats autònomes tenen menor 
espai per persona per a viure?
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Activitat 6.13 

Activitat 6.12

L'altura del ninot xicotet és de ⅗ de la del ninot gran.

Quina és la relació entre l'altura del 
ninot gran i el xicotet?

En la classe de 1er A hi ha 3 xics per cada 2 xiques. Si en total hi ha 27 xics i xiques. 
Quantes xiques hi ha en la classe?


Activitat  6.14 

Al pare de Marta li encanta preparar llimonada. Utilitza un got de suc de llima (250 ml) 
per cada tres de gots d'aigua. Hui vol preparar 20 litres de llimonada per a celebrar la 
festa de graduació de la seua filla.

Quants gots de suc de llima necessita per a preparar els 20 litres de llimonada? 
Quants litres d'aigua contenen els 20 litres de llimonada?


Activitat  6.15 

En un col·legi de PORTUM hi ha 1200 alumnes i alumnes. Per cada 40 estudiants hi ha 
1 professor o professora. El col·legi vol contractar més professorat per a reduir la 
relació a 25 estudiants per professor/a. Quant professorat nou haurà de contractar el 
col·legi?

Activitat  6.16 

De les següents urnes, de quina d'elles prefereixes triar una bola a l'atzar si es guanya 
en traure una bola negra?

Orientació didàctica: El model de barres de fraccions es pot utilitzar per a 
representar i expressar les parts com a fraccions.


Es poden usar les tires de fraccions per a comparar i ordenar en una recta numèrica 
fraccions diferents.

Nota bibliogràfica: Les següents activitats són una 
selecció del llibre de Abels, M., Wijers, M., Pligge, M. i 
Hedges, T. (2006). Models de confiança. Wisconsin Center 
for Education Research & Freudenthal Institute (Eds.), Les 
matemàtiques en context. Chicago: Encyclopædia 
Britannica. Pots descarregar-ho (és gratuït i està 
accessible en la web de l'Institut Freudenthal). https://
cutt.ly/modelosconfiables  


tires de fraccions

recta numèrica

https://cutt.ly/modelosconfiables
https://cutt.ly/modelosconfiables
https://cutt.ly/modelosconfiables
https://cutt.ly/modelosconfiables


02 VÉNCER LA INUNDACIÓ Tot el que es necessita saber

Activitat 6.17.  

En un restaurant de la zona turística de LITORE  
s'usen dues cafeteres. Cada cafetera té un 
indicador de nivell que mostra quant café hi ha 
en cadascuna.


1. Una cafetera conté 60 tasses de café.

a) Ombreja cada indicador per a mostrar el nivell de café per al nombre de tasses 

assenyalat.

b) Al costat del teu ombreig, escriu la fracció que descriu millor el nivell de café. 

2. La segona cafetera conté 80 tasses de café. Aquests dibuixos mostren 
l'indicador en quatre moments diferents durant la nit.


1. Per a cada dibuix, quina fracció de la 
cafetera està plena de café? Escriu 
la teua resposta en forma de fracció i 
en forma de percentatge al costat de 
la part ombrejada.


2. Per a cada dibuix, quantes tasses de 
café queden en la cafetera? Escriu la 
teua resposta al costat de cada part 
ombrejada. 

3. Còpia aquestes barres en el teu quadern. La part ombrejada de cada barra 
indica el temps transcorregut durant la preparació d'un café. Per a cada 
barra, fes un càlcul exacte del temps total.


Orientació didàctica:  Són moltes les aplicacions de les fraccions que exigeixen 
conéixer que cada nombre racional es pot representar per qualsevol dels elements de 
les seues famílies de funcions (classes d'equivalència). La noció de fraccions 
equivalents és necessària per a poder comparar les grandàries de les fraccions, per a 
convertir les fraccions en decimals i percentatges, i per a realitzar operacions amb 
fraccions. La introducció de l'equivalència de fraccions a través d'aspectes concrets, 
proporciona la capacitat de manipular les fraccions de manera simbòlica.


Activitat 6.18 

Luisa i Ana tenen la mateixa quantitat de diners en la seua guardiola. Entre les dues volen 
comprar un regal per a la seua àvia. Luisa vol estalviar ¼ part dels seus diners, i Ana 5/20 
del seu. Quin dels dos vol estalviar més?


Activitat 6.19 
Ester i Manuel han eixit a sopar a una pizzeria amb la seua colla. Han demanat moltes 
pizzes diferents. Ester s'ha menjat ½ margarida i ⅙ de carbonara. Manuel s'ha menjat dos 
terços de 4 formatges. Quin dels dos ha menjat més pizza?


Activitat 6.20 
En una carrera de relleus es corre per trams. Cada component de l'equip corre ⅛ de 
quilòmetre. Quants persones fan falta per a cobrir una distància de ¾ de quilòmetre?  


Pablo i Carlos has eixit a córrer pel camp. Durant la seua eixida han parat dues vegades a 
descansar i han aprofitat per a beure de les seues respectives botelles d'aigua. Pablo en 
el primer descans s'ha begut la meitat de la seua botella i en el segon, la tercera part del 
que li quedava. En canvi, Carlos s'ha begut un sisé de la seua botella en la primera 
parada i ⅗  del que li quedava, en la segona. Quina fracció de la botella els queda a 
cadascun?


Activitat 6.21

Activitat 6.22 
Dos llauradors sembraran els seus camps amb diferents tipus d'hortalisses. Un d'ells vol 
dividir el seu terreny en 4 parts i dedicar una d'elles per a plantar tomaques. L'altre vol 
dividir el seu terreny en 12 parts i intercalar tomaques, cebes i pimentons. Quin dels dos 
dedicarà més superfície per a plantar les tomaques?

temps

temps

tassestassestassestasses

tasses tasses tasses tasses
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Activitat 6.23 
Antonia i Carmen han eixit de compres. Carmen ha comprat una maleta que costava 300 
€, però li han fet una rebaixa de 20 €. Antonia ha pagat 84 € per una bossa que costava 
90 €. A quin de les dues li han fet un percentatge de descompte major?

En uns magatzems han llançat una campanya de promoció: “El 30% de descompte en 
tots els nostres productes”. Els preus estan marcats sense IVA. Quan pagues, el 
dependent t'ofereix aplicar primer l'IVA (21%)  i després el descompte del 30%. O 
primer el descompte i després l'IVA. I tu, què prefereixes?


Activitat 6.24 

Activitat 6.25. 

Edmund Gunter (1581–1626), matemàtic anglés, 
va inventar una eina de mesurament per a 
topografia. El seu ús va ser comú al voltant de 
1700 i va ser la unitat estàndard per a mesurar 
distàncies durant més de 150 anys.

La Cadena de Gunter mesura 66 peus de llarg. (1 
peu=30,48 cm). La seua utilitat sorgeix de la 
seua relació amb els decimals, ja que està 
dividida en 100 baules.


Investiga. Quantes cadenes formen una milla?

Activitat 6.27 

Cinc milles és l'equivalent exacte de 8 km.

a) Quantes milles equivalen a 12 km?

b) A la ciutats de València, el límit de velocitat per a conduir és de 

50 quilòmetres per hora (km/h), de manera general. També hi ha 
zones la velocitat de les quals es restringeix a 30 km/h. A 
quantes milles per hora equival aproximadament 50 km/h? I 30 
km/h? 

Activitat 6.26 

Els estatunidencs no van usar el sistema mètric decimal 
desenvolupat a França en 1790 (l'antecedent del SI), perquè amb 
la Cadena de Gunter tenien un patró que els resultava prou útil 
per a mesurar.

cadenes

baules

milles

quilòmetres
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Orientació didàctica:  En moltes ocasions la fraccions s'utilitzen com a 
operadors. L'aspecte d'operador fracció el trobem en tres ocasions:


• El fracturant que demana actuar sobre objectes concrets 
trencant-los en parts equivalents.


• L'operador raó que col·loca les magnituds en una raó les unes 
respecte a les altres.


• L'operador fracció formalment definit en el camp dels números.


Activitat 6.28 
Una pilota rebota a la meitat de l'altura des de la qual cau. La pilota es deixa caure 
des d'una altura de 16 metres i continua rebotant.

Quina és la distància vertical total que la pilota recorrerà des del moment en què es 
deixa caure fins al moment en que toque el sól per cinquena vegada?


Activitat 6.29.  

Cada primavera, l'Escola de secundària de PORTUM permet que grups d'estudiants 
s'inscriguen per a cuidar parcel·les de l'hort. Totes les parcel·les tenen la mateixa 
grandària. A continuació hi ha una porció de l'hort escolar amb set parcel·les. Cada 
grup divideix una parcel·la en parts iguals per a cada estudiant.

Inés, Kewan, Tim y Waya mantenen la Parcel·la A. Amb una 
corda, van dividir la seua parcel·la de l'hort en quatre parts iguals.

a) Explica com van usar la corda per a dividir equitativament la 
Parcel·la A.


b) Usa una fracció per a descriure quina part de la parcel·la té 
cada alumne.


Marc, Melinda i Joyce mantenen la Parcel·la B. Ells també 
volen dividir la seua parcel·la en parts iguals amb tires de cinta.

1.

a) Retalla un llarg de la tira de paper. Amb la tira, divideix la Parcel·la B en tres parts 
iguals.


b) Retola cada part de la Parcel·la B amb una fracció.

Les altres parcel·les es dividiran entre grups de 5, 6, 2 i 8 estudiants.

Queda una parcel·la sense reclamar.


a) Usa la tira de paper per a dividir les Parcel·les de la C a la F en el nombre indicat 
de parts iguals.


b) Retola cada part amb una fracció. Explica com has usat la tira per a dividir les 
parcel·les.

2.

3.

Tria un nombre diferent d'alumnes per a compartir l'última parcel·la de l'hort, la Parcel·la 
G. Divideix la Parcel·la G en parts d'igual grandària entre els integrants del grup G


4.

En els apartats del 2 al 4, per a formar parts iguals, vas usar una tira de paper com 
una espècie de cinta de mesurar. Per a descriure cada part, vas usar fraccions, per 
exemple:

Tim, Waya e Inés comparteixen tres quarts de la Parcel·la A. Una relació entre 
fraccions que serveix per a descriure aquesta situació és:  ¼+¼+¼= 3/4


Usa les Parcel·les de la B a la G per a descriure altres cinc relacions entre fraccions.

Les cintes de mesurar es poden usar per a trobar les parts d'un tot.

Si tens tres de quatre parts, pots expressar-ho com la fracció ¾ en una barra de fraccions.


5.



02 VÉNCER LA INUNDACIÓ Todo lo que se necesita saber

Activitat 6.30

El bosc de MONTIBUS és una reserva natural 
que està disponible per a la recreació. El més 
famós és una sendera per a bicicletes que té 30 
quilòmetres (30 km) de llarg. Al costat de la 
sendera estan les àrees de descans i llocs 
especials per a observar la vida silvestre. Ací 
tens una llista dels llocs que hi ha al costat 
d'aquesta sendera:


• banys (B1): ⅓  del camí;

• banys (B2): ⅓  del camí;

• rusc (C): ½  del camí;

• àrea de pícnic (P): ⅔ del camí;

• campament en àrea boscosa (N): ⅚ del 

camí; 

• refugi per a l'observació d'ocells (R): ⅕ 

del camí;

• bestiar que pasta (G): ⅗ del camí. 

Els visitants poden aconseguir un fullet amb informació sobre la sendera i les 
ubicacions de llocs especials al llarg del recorregut. Aquesta recta representa la 
sendera.


Dibuixa la teua pròpia recta que represente la sendera.

Situa correctament cada lloc especial al llarg d'aquesta sendera. Per a estalviar 
espai, escriu només la lletra corresponent a cada lloc especial.


Joan i Nina descansen en el refugi per a l'observació d'ocells (R). Quina part de la 
sendera els queda per recórrer amb bicicleta?

S'està construint una àrea de pícnic addicional prop del començament de la 
sendera. Estarà situada entre el refugi per a l'observació d'ocells (R) i els primers 
banys (B1). Situa correctament la nova àrea de pícnic (P2) en la teua recta de la 
sendera. Descriu la ubicació amb una fracció.  

1.

2.

3.

PORTUM

Les illes urbanes de la població de PORTUM es 
componen de carrers i avingudes molt regulars i 
que s'assemblen molt a una quadrícula. Cada 
poma té, en general, 1/8  km de llarg.

Pau viu a ½  quilometre de l'escola. Tots els matins, camina fins a l’escola.

1. Quantes “Illes urbanes” camina Pau fins a l'escola? Com ho vas calcular?

2. Sara viu a 1 quilòmetre i ¼ km de l'escola. Tots els matins, va amb bicicleta fins a 
l'escola. Quantes “illes urbanes” recorre fins a l'escola? Com ho vas calcular?

3. Usa el mapa de la ciutat per a situar on viurien Pau i Sara.

4. Raúl recorre 11 “illes urbanes” des de la seua casa fins a l'escola.


a. A quantes  equival? Com ho has esbrinat?

b. Com li aconsellaries a Raúl que vaja a escola, amb bicicleta o caminant?  


Razona tu respuesta.

5. Marcos vol esbrinar a quina distància de l'escola viu la professora Amparo. Sap que 
ella recorre 19 “illes urbanas” fins a l'escola. Dibuixa una recta numèrica doble com 
aquesta.

a. Usa aquesta recta numèrica doble per a esbrinar a quina distància de l'escola viu la 
professora Amparo.

b. Usa la recta numèrica doble per a esbrinar quantes “illes urbanes” hi ha en 1 
quilòmetre i ¾  de quilòmetre.

Activitat 6.31

quilòmetres

començament final
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Tots els matins, Gary demora uns 10 minuts a caminar ½ km fins a l'escola. La bicicleta de 
Sharon està trencada, així que està planejant caminar 1¼  km fins a l'escola. Li pregunta a Gary 
quant temps podria demorar.

6. En el teu quadern, còpia la recta numèrica doble que està a continuació. Una quadrícula 
ajuda a dividir exactament els espais.

7. Usa la recta numèrica doble per a calcular quant demorarà Sharon a caminar fins a l'escola. 
Indica qualsevol supòsit que faces per a trobar la teua resposta. 


A Gary i a Sharon els agrada practicar excursionisme. Aquest cap de setmana planegen caminar 
4¾ km de la sendera del llac. Calcula quant de temps caminaran. Gary usa una recta numèrica 
doble.

8. Dibuixa una recta numèrica doble i usa-la per a trobar el temps necessari per a la caminada.

Per a fer el mateix càlcul, Sharon usa una taula de raons.


9. a. Explica com va decidir Sharon quins números posar en cada columna nova de la taula.

    b. Quin model prefereixes, la recta numèrica doble o la taula de raons? Explica la teua   
preferència.


Orientació didàctica: Les investigacions didàctiques constaten que gran part de 
l'alumnat posseeix escassa habilitat de còmput amb fraccions, i probablement, 
una reduïda comprensió conceptual. Augmentar el temps dedicat a les operacions 
amb fraccions no constitueix necessàriament el remei apropiat. El 
desenvolupament dels algorismes hauria de trobar-se situat de tal manera que 
connectar-se fermament amb les idees principals del desenvolupament inicial. 
L'objectiu de les activitats que es proposen a continuació és, precisament, 
reflexionar sobre el que l'alumnat ja sap i introduir els nombres mixtos amb la 
finalitat de dotar de significat les fraccions impròpies. 

Les aplicacions de les operacions additives (sumes i restes) de fraccions es troben 
principalment en el camp de la mesura. Tradicionalment, el significat de l'addició 
es desenvolupa mitjançant el model de l'àrea.

Activitat 6.32

Quina fracció representa la part acolorida de 
taronja? I la de color verd?


Quina fracció representa la part acolorida?

kilómetros

quilòmetres

Digues  en els següents dibuixos, quina fracció està acolorida de cada 
color. Quina és la fracció acolorida en total? I quina és la fracció sense 
acolorir?
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Activitat 6.33

La línia de baix representa la carretera de circumval·lació. S'indiquen dues ubicacions: la 
ubicació del senyal i una distància d'una milla pel camí des del senyal.

Usa la informació del senyal per a situar 
correctament cadascuna de les tres eixides 
sobre la recta.

a)  Quin d'aquests dos parells té la major     

distància entre les eixides?

b) La distància entre l'eixida del Carrer Sud i 

l'eixida del Carrer Principal?

c) La distància entre el Carrer Principal i 

l'eixida del port?

Explica com has trobat la teua resposta.


La següent senyal junt a la carretera de 
circunvalació està situada a la eixida del  Carrer 
Principal. A la senyal que està a la dreta falta 
informació.

2. La distància des del port fins a la platja és 
dues vegades la distància des del Carrer 
Principal fins al port.

a) Completa les distàncies que falten.

b) A quina distància del primer senyal està la 

platja?

c) Col·loca l'eixida de la platja sobre la recta de 

l'enunciat. 

1.

Orientació didàctica: Les investigacions sobre la multiplicació de fraccions suggereix 
que el càlcul de productes fàcils, és a dir, sense utilitzar nombres mixtos, plantejats fora 
de contextos, no són necessàriament  més difícils que els càlculs d'addició o 
sostracció. No obstant això, el significat de la multiplicació de fraccions resulta 
clarament molt difícil, tant de comprendre com d'aplicar a problemes de la vida 
quotidiana. De fet, existeixen dubtes que realment siga necessari que l'alumnat 
adquirisca competència en la pròpia operació, atés que la majoria dels problemes reals 
o realistes poden ser fàcilment resolts per altres mètodes.

El significat de la multiplicació està fortament arrelat a l'experiència que té l'alumnat en 
els nombres naturals, on l'operació pot ser sempre reemplaçada per la suma reiterada, 
el significat que l'alumnat puga assignar a un producte de fraccions dista molt de ser 
clar. És freqüent representar el producte de dues fraccions mitjançant el model de l'àrea 
o des d'un enfocament “operador/àrea”.


                  


                  


Encara resulta més difícil proporcionar possibles significats concrets per a un quocient, 
atés que els únics significats corresponen al revés de la multiplicació. Tal significat dista 
molt de l'intuïtiu de “repartir” o de “agrupar”. Fins i tot el propi càlcul resulta més 
complex que en el cas de la multiplicació.

Vegem un exemple utilitzant el model de l'àrea i el sentit de quantes vegades cap:

Un llaurador ha dividit el seu camp en 8 parcel·les. Quantes parcel·les contenen els ¾ 
del camp?

Cada parcel·la és ⅛ del camp. hi ha prou en 
comprovar amb el model de l'àrea quantes 
vegades ⅛ està contingut en ¾. Així doncs:


  ⅔

  ¾ 

senyal



 Mesura l'Antàrtida. 01

Posa a prova els teus coneixements3
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Estima l'àrea de l'Antàrtida utilitzant l'escala que acompanya el mapa. Mostra com has fet els càlculs i explica com has fet la teua estimació (pots dibuixar sobre el 
mapa, si és útil per a tu, per a fer l'estimació). 


Nota bibliogràfica: Aquesta activitat està extreta de les proves PISA de 
l'OCDE. Més informació: https://cutt.ly/pisa

En el següent enllaç poden consultar-se els criteris de correcció: criteris 
tasca Antàrtida. https://cutt.ly/criterios

https://cutt.ly/pisa
https://cutt.ly/criterios
https://cutt.ly/pisa
https://cutt.ly/criterios


Simula el cicle de l'aigua en una botella02
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El cicle de l'aigua es produeix per l'evaporació de l'aigua en la superfície de 
la terra i la seua posterior condensació en les capes altes de l'atmosfera. 
Per a simular aquest fenomen podem construir un espai tancat dins de la 
botella on observar com es produeix aquesta condensació

Aquests són els materials que necessitaràs:

Una botella transparent. Pot ser de cristall o de 
plàstic. Ha de poder tancar-se hermèticament.

Aigua (es pot acolorir).


Segueix els següents passos:

1.-Plena amb una mica d'aigua la botella. Pots 
acolorir-la si vols.

2.-Tanca-la hermèticament.

3.-Deixa-la al sol almenys una hora.


Què ocorre al cap d'un temps quan la retires del sol?

Si vols accelerar el procés pots calfar la 
botella (si és de cristall, al bany maria) o 
afegir aigua calenta. Després de tancar-
la col·loca un glaçó en la tapa.

Amb retoladors indelebles pots pintar en la 
botella on estarien els núvols, per on cau la 
“pluja” i on tenim el nivell de mar.

Sobre la superfície terrestre, a més d'aigua 
també trobem terra i plantes. Com contribueixen 
les plantes en el cicle de l'aigua? En aquest 
enllaç tens un experiment molt semblant al qual 
has realitzat, que contesta aquesta pregunta. 
Anima't a posar-ho en pràctica!

https://cutt.ly/WaterCycle 

Posa a prova els teus coneixements

https://cutt.ly/WaterCycle
https://cutt.ly/WaterCycle


En les zones d'horta de DOMUS ALBA ens podem trobar amb nombrosos 
tancs d'aigua per al reg. L'aprofitament i distribució de l'aigua és important 
per a assegurar que els cultius no es malmeten i puguen proveir a la 
població. Per a això hem de conéixer quanta aigua contenen i saber 
comparar els indicadors entre tancs de diferents capacitats.


Cada tanc té un dispositiu que 
permet mesurar el nivell de l'aigua. 
El dispositiu està compost d'un 
flotador que puja quan el tanc 
s'ompli i indica, en una escala, 
l'altura de l'aigua dins del tanc.

Estudia que és el que passa en 
cadascuna de les situacions 

següents.
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SITUACIÓ B:


En l'hort de Joana hi ha dos tancs de diferent capacitat. Els nivells 
que marquen són diferents. Mira en el dibuix quin és el seu valor.

Per a poder distribuir millor l'aigua, Joan vol usar el que tinga 
més aigua. Quin té més quantitat d'aigua? Com ho has esbrinat?

SITUACIÓ C:

En l'hort de Susana hi ha tres tancs, també de diferent 
capacitat. Fixa't en el dibuix en el nivell d'aigua que tenim 
en cadascun d'ells. 
De nou Susana vol usar el que més aigua Hnga. Indica-li 
quin ha d'usar. Com ho has esbrinat? 

SITUACIÓ A:

L'hort de Diana només 
disposa d'un tanc de 400 
litres d'aigua. No obstant 
això, durant un període 
sec, en general, té menys 
de 400 l d'aigua. Ací tens 
un dibuix de l'indicador de 
nivell d'aigua durant quatre 
dies diferents.


• Ombreja cada indicador 
per a mostrar el nivell d'aigua que correspon a aqueix dia. Al costat de 
l'ombreig, escriu la fracció que descriu millor el nivell d'aigua de cada dia.


• Sabent el que passa cada dia, podries saber quina serà la mesura que 
marcarà el dimarts? Fes el teu propi dibuix de l'indicador de nivell per al 
dimarts, i escriu al costat de la part ombrejada la fracció que li correspon.


• Què creus que ha ocorregut aqueixos dies en DOMUS ALBA perquè hi 
haja hagut aqueixa progressió en els nivells de l'aigua del tanc?

SITUACIÓ D:


En l'hort de Silvana, que és més gran, es 
disposa de cinc tancs per al reg. Mira en 
el dibuix quin és el nivell d'aigua que té 
cadascun.

Quin tanc té menor quantitat d'aigua?

Com Silvana no vol quedar-se sense 
aigua, regarà amb quatre d'ells, de 
manera que al final tots tinguen la 
mateixa quantitat d'aigua que el que 
menys aigua té.

Quins tancs haurà d'usar i quanta aigua 
haurà de gastar de cadascun d'ells?

Després del reg, quina fracció marcarà el 
nivell de cada tanc?

Una idea per a resoldre-ho és

Estudia els tancs d'aigua de DOMUS ALBA03

PISTA: Utilitza fraccions per a representar el nivell d'aigua i 
representa-les en “tires” tal com has fet en A..


Posa a prova els teus coneixements



02 VÉNCER LA INUNDACIÓ

Aquesta activitat té com a objectiu diferenciar els desastres dels perills naturals, per a 
poder introduir de manera lúdica els principals elements en la gestió del risc: la prevenció 
mitjançant mesures estructurals i no estructurals, la mitigació, l'actuació en cas 
d'emergència i la reconstrucció.

Els perills naturals, com ara inundacions, 
terratrémols i volcans, no sempre 
comporten efectes catastròfics. Per 
exemple, si els volcans entren en erupció 
en un lloc deshabitat, o el terratrémol es 
produeix en un lloc amb edificis sisme-
resistents, les conseqüències són menys 
importants. Aquests escenaris són perills 
naturals, però no necessàriament 
desastres.

La nostra comunitat es veu afectada per 
tots aquests riscos (encara que els 
huracans arriben atenuats en forma de 
fortes tempestes la recent tempesta Gloria 
va arrasar, entre altres coses, part del Delta 
de l'Ebre). Els fenòmens extrems són cada 

vegada més freqüents i la seua intensitat es 
veu augmentada i accelerada pel canvi climàtic, per la qual cosa es preveu que l'escenari 
empitjore en les pròximes dècades.

Atura als desastres! (https://www.stopdisastersgame.org/) és 
un joc de simulació creat per l'Estratègia Internacional per a la 
Reducció de Desastres (EIRD) de les Nacions Unides, l'objectiu 
de les quals és aprendre com realitzar una bona gestió del risc 
en una zona exposada a una catàstrofe natural. El joc 
contempla 5 fenòmens: terratrémols, tsunamis, inundacions, 
incendis forestals i huracans, per la qual cosa pot ser utilitzat en 
altres unitats didàctiques que integren el projecte 
interdisciplinari.

L'objectiu de la simulació és salvar vides. Es desenvolupa en una zona turística, on 
cal donar allotjament a un determinat nombre de persones (en funció del nivell de 
dificultat triat el número varia), i cal construir diferents edificis essencials (hospitals i 
escoles) i altres edificis d'ús residencial, per a augmentar el turisme de la zona. 
Com a gestor del territori, el jugador, ha de pensar la millor estratègia a seguir per a 
protegir d'un desastre a les persones i als seus béns. Es pot optar entre diferents 
tipus de construccions (edificis de formigó, de fusta, etc.), o fer canvis en les 
edificacions per a millorar el seu comportament sísmic. Per a això el jugador ha 
d'identificar quina millora és la més adequada per al tipus de material triat. També 
es poden construir diferents obres de defensa. La finalitat del joc és triar les millors 
opcions i intentar salvar el major nombre possible de vides i reduir les pèrdues 
econòmiques. Mitjançant l'objectiu de salvar vides s'evidencien els components 
que formen part d'un sistema eficient de gestió del risc (prevenció, mitigació, 
emergència i reconstrucció).

Simula els desastres04

Posa a prova els teus coneixements
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L'escassetat de materials específics en determinades zones del planeta provocada per les 
desigualtats econòmic-socials fa que els habitatges construïts en unes zones o altres siguen 
molt diferents. Igualment, els recursos que es troben en unes zones diferents del planeta 
condicionen el tipus de construcció i els materials emprats. Observa una sèrie de 
construccions i un llistat dels països en els quals es troben. Relaciona cada habitatge amb 
el país d'origen i explica quins són els principals materials utilitzats per a la seua 
construcció, així com les seues propietats principals.

 Relaciona cada vivenda amb el pais d’origen 05

Orientació didàctica: La majoria dels habitatges han sigut seleccionades perquè 
representen el tipus de construcció i els materials utilitzats per aqueixa zona del planeta. 
Cal intentar que l'alumnat tinga en compte la disponibilitat de recursos en les diferents 
zones.

Torna a consultar el mapa de l'illa Insulaqua. Intenta relacionar els nuclis 
poblacionals mostrats amb algun dels habitatges de l’activitat anterior. 

Justifica la teua resposta en funció de l'accessibilitat dels materials de l'illa 
mostrats en activitats anteriors.

Per a saber més: 

Llig l'article https://cutt.ly/Construcciones-resistentes

Comenta amb els teus companys les idees principals de 
l'article


Països:


Burkina Faso, Corea, Groenlàndia, el Marroc, Sud-
àfrica, el Brasil, Itàlia, Maldives, Cambodja, Emirats 
Arabes

Posa a prova els teus coneixements
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06 Realitza assajos de resistència a l'aigua de la fusta.

En una inundació els materials emprats en la construcció d'un habitatge, es veuran exposats 
a l'acció de l'aigua. La fusta és un material que s'ha emprat tradicionalment a les cases i 
edificis. Però, quant de resistent és davant a l'aigua? Realitzaràs un assaig per a esbrinar quin 
tipus de fusta és més adequada. La propietat que avaluarem és la permeabilitat a l'aigua. 
Aquesta indica la capacitat que té un material de permetre el flux d'aigua en el seu interior 
sense que altere la seua composició química.

Quant temps resistirà cada fusta fins que es degenere?

Necessitaràs:

•Un suport i una abraçadora.

•Un cronòmetre.

•Un got de precipitat de 100 ml.

•Colorant alimentari.

•Una regla.


Segueix les següents instruccions:

1.-Munta els suports i les abraçadores com a mostra el dibuix.


2.-Tala els llistons de fusta en trossos d'igual longitud.


3.-Col·loca 25 ml en el got de precipitat.


4.-Inicia el cronòmetre quan el llistó s'introduïsca en l'aigua.


5.-Deixa el llistó submergit en l'aigua durant 3 minuts.


6.-En traure'ls de l'aigua, mesura amb la regla la distància que 
ha recorregut l'aigua en el llistó.


7.-Fes una taula registrant en una columna el tipus de fusta i en 
l'altra la distància mesurada.


8.-Representa los datos en una gráfica de barras.


Quina fusta serà més permeable? Per què? Quin creus que serà més adequada per a fer un 
habitatge que pateix inundacions?

Si en una zona concreta hi ha abundància d'un tipus de fusta molt 
permeable i volem usar-la en la construcció de l'habitatge, com creus 
que es podria reduir la seua permeabilitat?

Llistó de 
fusta

3 min

Posa a prova els teus coneixements
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Analitzarem diferents tipus de teulades, quins seran les seues repercussions 
quant a costos i la capacitat que tindran per a recollir aigua de pluja en un 
aljub. 

Considerarem dos tipus de teulades.

 
1. El primer d'ells és un pla inclinat com el que es mostra en la imatge





Si partim d'una superfície de planta quadrada de 10x10m 

	 ●  Quina serà la superfície de la planta?  

	 ●  Quina serà la superfície de la teulada? Tindrà alguna relació amb la 
inclinació d'aquest?  

	 ●  Quins avantatges i inconvenients veus en què l'elevació i per tant el pendent 
del mateix siga major o menor?  

	 ●  Si la menor inclinació contemplada és d'un 2% i la màxima d'un 10%. En 
quant variarà la superfície de la teulada? Si el metre quadrat de teulada costa a 23 € 
Quina diferència de preu hi haurà entre l'un i l'altre?  

	 ●  Tenim construït un aljub que recull tota l'aigua de pluja que cau a la teulada. 
Si el major registre que consta és de 400 l/m² Quin volum ha de tindre com a mínim 
aqueix aljub perquè puga contindre aqueixa quantitat d'aigua?  

	 ●  Suposem que construïm l'aljub amb una capacitat d'un 10% per damunt del 
seu volum mínim. quina capacitat tindrà expressada en litres i en metres cúbics?  

	 ●  Si aconseguim omplir l'aljub i una família consumeix una mitjana de 0’43 
metres cúbics diaris, durant quants dies podrà disposar d'aquest recurs natural?  

	 ●  Amb el consum mitjà que sabem té aquesta família Quants diners està 
estalviant al mes (30 dies), si el preu mitjà del metre cúbic és de 2’35 €?  

	 ●  A l'illa s'aplica un IVA del 21% al consum de l'aigua. Expressa en forma 
decimal aquest impost. Per a un consum de 27 metres cúbics, Quina quantitat es 
pagarà en concepte d'impost?  

	 ●  Si com sabem l'aigua és un bé preuat que cal consumir de manera racional i 
la família decideix estalviar la desena part, Quants litres consumirà al dia? 


 

Crearem un botó que es desplaça, que ens permeta anar desplaçant 
l'elevació de la teulada per a anar observant com varia la longitud lateral i 
facilitar-nos els càlculs, a més de poder comprendre d'una manera molta 
més visual el problema.

07 Experimenta diferents tipus de teulades 

 Anem a construir una simulació de la teulada amb 
Geogebra. L’enllaç que ens porta a visualitzar el 
applet és: 

https://www.geogebra.org/m/yh6xkzrv 

Posa a prova els teus coneixements
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2. El segon tipus de teulada va a tindre forma de V invertida


Amb la qual cosa recollirà aigua pels dos vessants d’aquest.

 
Tenint en compte que la superfície de la base serà la mateixa en tots dos casos, 

● ens plantegem ara les següents preguntes: 


●  Amb el mateix angle d'inclinació com aniran variant les superfícies en tots 
dos casos.  

●  A més de les qüestions i matisos estètics, Quin creus que és millor?. Analitza 
els avantatges i els inconvenients en tots dos casos..  

Como en el caso anterior vamos a realizar una construcción en Geogebra que 
nos ayudará a entender el problema.  

L'enllaç que ens porta a visualitzar la miniaplicació és:

https://www.geogebra.org/m/j7d8a7q2 

Posa a prova els teus coneixements
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angle d'elevació
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DADES AEMET  
Les últimes dades fetes públics, al juny de 2020, per Aemet corresponen a 
l'any meteorològic 2016-17 

Temperatures màximes absolutes 2016-17
  

 




Temperatures mínimes absolutes 2016-17

 

   


Temperatures mitjanes mensual




Precipitacions mitjanes 2016-17

 

 


                                                                                                                                                         

Amb les següents dades obtingudes de l'Agència meteorològica nacional AEMET, 
s'han de contestar  a les següents preguntes, per a entendre com està afectant el 
canvi climàtic a la província en la qual vius. Podem analitzar si és possible extrapolar 
les conclusions d'ací a l'illa de Insulaqua.


●  Quins són els mesos més plujosos en la zona on vius?, a quina estació 
correspon?  

●  Calcula la diferència mitjana anual de temperatures entre València i Manises, 
lloc on es troba l'aeroport.  

●  Cerca en Google Maps la distància que hi ha entre València capital i el seu 
aeroport, expressa-la en km. Cerca després l'altitud d'aquests dos llocs. Quina 
explicació donaries a eixa diferència de temperatures?  

●  Crea un arxiu en un full de càlcul, que ens calcule les diferències entre 
València ciutat i aeroport, tant per a les temperatures com per als índex 
pluviomètrics 

08 Analitza les dades climàtiques de la teua localitat

Si és diferent a la de València, pot obtindre les dades a 
través de la pàgina https://cutt.ly/Sur0C5K 
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b. Estima l'escala de la vaca Playmobil . 
Nota: Poden buscar dimensions reals de la vaca en internet. 


c. Troba la grandària que hauria de tindre el ninot de la vaca per a estar a escala amb 
el Playmobil  persona.
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09 Investiga sobre escales per a construir una maqueta.

Orientació didàctica: El disseny d'un habitatge per als habitants de 
INSULAQUA suposa traslladar formes i dimensions del pla a la maqueta, i 
conéixer també quines serien les dimensions reals que la maqueta representa. A 
més, es dóna un ninot de Playmobil   i les dimensions han d'estar en una 
escala compatible amb la del ninot.   

En aquest moment pot formalitzar-se el concepte d'escala com un cas particular 
de raó de magnituds, que després es reforçarà i aprofundirà en les següents 
sessions en altres contextos més enllà del projecte i amb altres magnituds. 
L'escala és una raó entre la magnitud “longitud en el dibuix” (o de la maqueta) i 
la magnitud “longitud en la maqueta” (o en la realitat). Qualsevol longitud en el 
dibuix ha de conservar aqueixa raó perquè estiga a escala en la maqueta. El 
mateix amb el ninot respecte a una persona real, i amb la maqueta respecte a 
l'habitatge real. 

Nota: S'ha d'introduir la notació a : b, on a és la longitud en mapa/maqueta/
ninot, etc. i b la longitud en la realitat. 

Per a construir la maqueta d'habitatge per als habitants de l'illa Insulaqua han 
d'estimar-se diverses mesures i establir escales compatibles:


• Longituds del disseny en paper de l'habitatge / Longituds de la maqueta 
de l'habitatge. 

• Longituds de la maqueta de l'habitatge / Longituds de l'habitatge real.  

• Longituds del ninot de Playmobil  / Longituds d'una persona real.  

Quina serà la referència perquè totes aquestes escales siguen compatibles?

Aquesta pregunta llançada als grups de disseny els ha de fer reflexionar sobre el 
pla de treball a seguir. Poden arribar sols (o amb ajuda) a la conclusió que el 
ninot jugarà eixe paper de referència.

a. Calcula l'escala del ninot de Playmobil  que representa a una persona.


Nota: Poden mesurar-se varis i veure en quin rang d'escales està en ninot de Playmobil  
(1.18, 1.20, 1.24, etc.).

Posa a prova els teus coneixements
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d. Estima cuál es la escala del barco pirata de Playmobil .


02 VÉNCER LA INUNDACIÓ

Orientació didàctica: Després de la seqüència didàctica anterior, els grups d'estudiants ja estan preparats per a afrontar els reptes de dissenyar un habitatge coherent amb 
l'escala entre persona real i ninot Playmobil 


• Han de tindre en compte per als càlculs la relació (o raó) entre les dimensions d'un habitatge real i l'altura d'una persona. 

• Ja han calculat l'escala “món del ninot” : “món real” (1:24 aprox.). 

• Han de decidir una escala per a passar del món del ninot al dibuix. El disseny del dibuix ha de respectar aquesta escala.

• Han de traslladar les formes del dibuix a la maqueta emprant l'escala abans definida. 

• Si la maqueta ha sigut ben construïda, ja coneixen que les seues dimensions en la realitat tenen una longitud 24 vegades major.


El professorat ha d'assegurar que es produïsquen les condicions adequades perquè l'alumnat puga desenvolupar estratègies eficaces per al treball amb les escales. Se'ls poden 
mostrar les taules de magnituds (en aquest cas longitud) com un instrument per a anar anotant les longituds en una i una altra escala.

Una de les conseqüències de dissenyar a escala és que es conserva la forma. Això té importància a l'hora de considerar aspectes funcionals o estètics.

e.  Calcula quant mesuraria el vaixell si estiguera a la mateixa escala que els ninots. Per a 
això, pren com a referència un vaixell com el Santíssima Trinidad, que va participar en la 
batalla de Trafalgar i que tenia una eslora de 61,40 metres.

Nota: La maqueta real hauria de mesurar 2, 55 metres d'eslora. A la foto pot veure's una 
maqueta de vaixell fabricada a l'escala compatible amb els ninots Playmobil . 


Posa a prova els teus coneixements

longitud en el dibuix (cm)

longitud real (cm)



Les conseqüències devastadores de les inundacions associades a fenòmens meteorològics molt adversos 
són cada vegada més recurrents. El que provoca la destrucció de les llars i la vida de la gent. a tot arreu 
del món i també en la nostra zona


Plantejament del problema.

Dissenyar una casa per a la vostra comunitat 
a l'Illa Insulaqua que siga capaç de resistir 
els efectes de les inundacions i construir 
una maqueta del vostre disseny per a posar-
la a prova.

Prova d’inundació… 

Haureu d'inundar la vostra 
maqueta en 5 cm d'aigua i 
ruixar-la amb una mànega a 1m 
de distància durant 2 minuts.

BLOGS.GLOWSCOTLAND.ORG.UK
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Construeix una maqueta d'un edifici resistent a les inundacions10

• Les dimensions de la casa han d'estar a escala.


• La maqueta ha de cabre en la taquilla


• Els materials usats poden ser: llistons de pi, 
contraxapat, plastilina, pals de pol, paper d'alumini, 
film transparent, plàstic de botelles, fulles 
d'enquadernar de plàstic, o un altre material 
reciclat.


• S'han de seguir en ordre les fases del procés 
tecnològic.


• El disseny de la maqueta de l'habitatge ha de ser 
original i funcional, ha de superar la prova.


Limitacions imposades.

Tamany Playmobil

Posa a prova els teus coneixements

http://blogs.glowscotland.org.uk
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O

Recerca d'informació.

• Heu de realitzar una investigació que us ajude a desenvolupar 
les vostres idees. Podeu revisar altres fonts.


• Com es construeixen cases a prova d'inundacions en diferents 
països?. Podríeu emprar termes de cerca com “cases 
resistents a les inundacions” i “cases a prova d'inundacions”. 
D'aquesta manera trobareu solucions similars d'edificacions 
resistents a inundacions, que podeu aprofitar per a la vostra 
maqueta.


• Quins materials utilitzareu per a la construcció de la maqueta a 
prova d'inundacions?. L'elecció dels materials és molt 
important per a aconseguir una solució satisfactòria, i superar 
les condicions de la prova. 


• Quin serà el cost total de la maqueta?. S'ha de construir la 
maqueta calculant  el cost de manera que una persona que 
viva en una població determinada li la puga pagar.  Per a això 
haurien de triar una població, i dissenyar atenent les 
necessitats de la zona i al nivell econòmic de les persones que 
l'habiten.


Croquis.

Orientació didàctica: El professorat deixarà temps suficient per a que els grups  realitzen el seu propi disseny. Si hi ha algun grup que necessita 
ajuda, el professor o la professora pot anar  donant orientacions,  xicotetes pistes perquè l'alumnat vaja elaborant el seu propi  disseny. Com a 
últim recurs, podem facilitar el disseny anterior,  per a aquells grups que no siguen capaços de fer el seu propi disseny ni amb les directrius del 
professorat.


S'ha de reflectir la bibliografia emprada en la memòria tècnica.

Posa a prova els teus coneixements
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ALÇAT

PLANTA

PERFIL

Posa a prova els teus coneixements
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Orientació didàc-ca:  Per a l'elaboració de la memòria tècnica es recomana fer tres taules: 
Taula amb  la llistat dels materials i quanHtats que ha uHlitzat per a la construcció del seu disseny. 
Taula amb el llistat de ferramentes que has necessitat uHlitzar per a la construcció especificant  perquè tasca l'has uHlitzada. 
Taula amb el  llistat de preus per a obHndre el preu final amb l'IVA del 21%. inclòs. 

O

Estimació del material.

- Llistó de pi de 2x1cm

- Llistó de pi 1x1 cm

- Llistó de pi 0,5x0,5 cm

- Contraxapat

- Cola blanca

- Material de decoració: Pals de gelat, paper d’alumini, 

ninotets com Playmobil , plastilina, cordell, etc


Llistat de ferramentes.

- Llapis i goma

- Regla metàl·lica

- Serra de marqueteria

- Caragol de banc

- Llimes i raspes

- Paper de vidre

- Serra de biaix.  


Pressupost.

En aquest punt, haureu de calcular el preu total de la maqueta, incloent l'IVA. El preu de cada material usat en la construcció de la maqueta el podreu 
trobar a Internet, o t'ho proporcionarà el professorat.

Posa a prova els teus coneixements
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O

PAS

 1

PAS

  2

O

PAS

  3

O

PAS

   4

Utilitza un llistó de 20x10x240 (mm) que convertirem en quatre peces 
de 50 mm de longitud. Perquè els talls siguen rectes has de fer ús de 
la serra amb biaix. Llimem una mica les peces.

Mesurem i marquem la posició en la qual han d'anar els pilars que 
hem tallat en el pas anterior. Per a això utilitzem una peça de 
contraxapat de 120x240x3 (mm).  Les enganxarem en la seua posició 
utilitzant cola blanca.

Prepararem ara el sòl de l'habitatge i la rampa d'accés. Utilitzant una 
peça de contraxapat *120x240x3 mm. Marcarem les mesures utilitzant 
regla i llapis. Ho tallarem amb una serra de marqueteria.

Enganxarem les peces en la seua posició utilitzant cola blanca.

Orientació didàc-ca: L’alumnat ha de seguir un pla de construcció similar al que es detalla en aquests 10 passos. 

Posa a prova els teus coneixements
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O

PAS

   5

PAS

   6

O

PAS

   7

O

PAS

   8

Enganxem la rampa d'accés a l'habitatge Utilitzant llistons 10x10x240 mm tallarem ara els pilars de 
l'habitatge. Primer mesurats i marquem els llistons i després els 
tallem.

Construirem ara l'estructura de la teulada. Per a això utilitzarem 
llistons de 5x5x240 mm. Necessitem dos d'una longitud de 120 mm i 
altres dos de 130 mm. Revisa bé que queden units a 90º.

Per a l'estructura triangular de la teulada continuem utilitzant 
llistons de 5x5 mm. La figura següent està a escala 1:1. Pel que 
pots comprovar que tenen les mesures correctes posant-les 
damunt del dibuix.

Posa a prova els teus coneixements
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O

PAS

  9

PAS

 10

Avaluació del projecte. Opinió personal.

En aquest últim punt, l'alumnat dóna la seua 
opinió personal del projecte en general , si li ha 
agradat, si han millorat les seues capacitats  
durant el desenvolupament del projecte i fa una 
valoració del seu treball en particular, de la 
maqueta. El producte final del projecte.

Els equips realitzen observacions significatives en equip o de 
manera individual de la maqueta. Anotant:

- Quines són les semblances i les diferències entre els exemples 

que van trobar i la seua maqueta.

- Les possibles modificacions realitzades respecte al disseny 

original.

- les virtuts que té i les possibles millores que han descobert que 

es podrien realitzar. 

- Dificultats en el procés de construcció.

- A la prova  d'inundació ens fem preguntes del tipus:  S'ha afonat 

la casa en inundar-la amb aigua?, Quant temps ha durat en 
peu?, I si li donem amb una mànega?, La força de l'aigua 
importa?, I si està plena d’aigua  la maqueta, Com ha resistit la 
fusta?, Què hauria passat si hagueres utilitzat metall per als 
fonaments?, I si ho deixem tota la nit en remull? I si ho deixem 
més dies en remull?, etc.


 

Orientació didàc-ca:  Es recomana que cada grup anote el que va fent en un quadern de treball, 
perquè  d’eixes anotacions  s'extraurà la informació per a elaborar la memòria tècnica del 
projecte. 
És important que tots els membres de l'equip siguen capaços d'informar del projecte. 

Unim totes les peces de l'estructura de la teulada i ha de quedar 
com la imatge esquerra. Posem l'última peça, un llistó de 5x5x140

Quan tota l'estructura de la teulada estiga seca enganxarem els 
pilars que preparem en el pas 6 sobre el sòl de l'habitatge. Després 
col·locarem l'estructura de la teulada. Ja sols queda triar materials 
per a la teulada i tancaments i finalitzar el nostre projecte.

Posa a prova els teus coneixements
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a. Estima el percentatge de la maqueta que s'ha cobert per l'aigua. 

b. Estima el percentatge de la maqueta que ha sigut danyat pel doll d'aigua. 

Recorda que en escala de graus del tsunami de Inamura-Lida, hi havia una relació 
entre l'altura de l'ona i la cota màxima de la inundació. 

Investiga simplificant una mica aquesta qüestió (canviarem altura de l'ona per 
intensitat del doll de la mànega). 

Mesura el cabal del doll de la mànega en tres posicions. Per a això, recorda que en la 
mànega pots regular la intensitat del doll de l'aigua. Primer fixaràs tres posicions de 
l'aixeta i mesuraràs la taxa “velocitat” o intensitat respectiva del doll en litres per minut 
per a la posició 1, posició 2 i posició 3. Per a això pots disposar d'un recipient graduat 
i, en cada posició de l'aixeta, omplir-lo durant 30 segons. 

Banya la maqueta amb aquestes tres mateixes posicions de l'aixeta durant 1 minut, i 
mesura en cada cas la cota màxima de la inundació. 


a. Completa la següent taula de raons. 

b. Hi ha una relació de proporcionalitat entre la intensitat del doll de la mànega i la 

cota màxima d'inundació? 

Nota: Si fora així, tindríem la nostra particular “Escala Véncer la inundació” per als 
tsunami-mànega que relaciona la potència del doll amb la cota d'inundació.

pos 1 pos 2 pos 3

cabal del doll de la mànega (litres/min)

Cota màxima d'inundació (cm)

11 Estima proporcions i percentatges experimentant amb aigua

Posa a prova els teus coneixements
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En els grans esdeveniments esportius es concentra gran quantitat de gent en les graderies dels 
estadis. Els afeccionats d'un equip o un altre es posen drets alçant els braços i es tornen a 
asseure ràpidament. Quan un grup se senta, el grup que està al costat s'alça. El resultat és una 
ona humana que es desplaça per tot el públic.

Tria l'estadi de futbol de la teua 
localitat. Quines dimensions té?

Pots usar https://www.google.es/maps/ 
amb l'eina “Mesurar distància”.


Quants metres creus que recorre una 
ona humana quan fa un volt a l'estadi?

Quant temps creus que tardarà 
aquesta ona a viatjar una vegada al 
voltant de l'estadi?

Com has arribat a aquestes 
conclusions? Quin ha sigut el teu 
raonament?


La velocitat de l'ona en l'estadi, serà la raó entre els metres recorreguts i el temps que tarda a 
recórrer-los.

Quina serà la velocitat d'una ona en l'estadi de futbol de la teua localitat?


Aquesta manera de crear ones humanes, pot funcionar en altres llocs? Ho 
investigarem.

Per grups:

a. Penseu com trobar la velocitat d'una 
ona (humana). Establiu un procediment i 
compartiu la vostra idea amb la classe.

b. Adapteu el vostre pla per a trobar la 
velocitat d'una ona a la vostra aula.

c. Executeu el pla, anotant el temps (en 
segons) i la distància (en metres) perquè 
una ona recórrega tota l'aula.


És necessari comptar amb:


• Cronòmetre


• Cinta mètrica


Compara l'ona de la teua classe amb l'ona de l'estadi de futbol.
La quantitat de persones té relació amb la velocitat?

Creus que la velocitat d'una ona marina té relació amb la 
quantitat d'aigua que porta? De què creus que depén?


https://cutt.ly/impossible 


Pepe i Cristina són investigadors que analitzen les velocitats mitjanes de grans 
multituds. A Mestalla, van cronometrar una ona que va tardar 22 s a recórrer 440 
seients. Cada seient té un ample total de 0,6 metres. Calcula en seients per segon 
la velocitat mitjana de l'ona.


Ana va esbrinar que 8,5 m/s és la velocitat mitjana de l'ona en la seua classe. Vol 
saber a quant equival aquesta velocitat en quilòmetres per hora. Així és com va 
començar a resoldre el problema: “Primer he multiplicat per 60 per a obtindre el 
nombre de metres per 60 segons, és a dir, per un minut”. Pots ajudar-la a acabar?

12 Analitza les ones humanes.

Posa a prova els teus coneixements
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Què impulsa a l'aigua a avançar pel llit de qualsevol curs d'aigua? 
Quins factors influeixen sobre l'acció de l'aigua líquida quan es produeix 
aqueix avanç? Per a respondre a aquestes preguntes, et suggerim una 
xicoteta investigació mitjançant una experiència que es pot realitzar a casa: 
Per a això, necessitarem aigua, una estructura que simule el llit i una mica 
d'imaginació. 


Proposarem una possible experiència, encara que és possible que tu pugues 
dissenyar una altra igualment vàlida. 


Per a la nostra proposta necessitem:


●  Una taula o planxa metàl·lica rígida 


	●  Terra sense vegetació 


	●  Terra amb vegetació 


	●  Un mesurador d'angles 


	●  Un recipient amb aigua 


	●  Un llibrell


La investigació que et proposem consisteix a fer passar aigua a través de 
terra, tant sense vegetació com amb vegetació i provant amb diferents 
inclinacions. 


Procés a seguir:


Haurem de posar la taula o planxa sobre el llibrell, en principi, en horitzontal i 
cobrir-la amb terra. Després inclinarem la taula segons un angle de 20° i tirem 
en la part superior l'aigua a poc a poc, observant el que ocorre. Farem una 
fotografia del resultat.


 
Repetirem la mateixa experiència amb inclinacions de 45° i 60° per a poder 
comparar els resultats. 
Ara farem el mateix, però amb la terra amb cobertura vegetal.  
Finalment, tornarem a realitzar totes dues experiències, amb i sense 
cobertura vegetal, però incrementant el cabal d'aigua que tirem sobre la 
terra, 


Quines diferències trobem entre els diferents intents? 
A què creus que és degut? 
Quines conseqüències penses que es poden extraure en quant a la?:  

• Importància de la inclinació sobre els efectes de l'aigua 


• Importància de la cobertura vegetal sobre els efectes de l’aigua.


• Importància del cabal sobre els efectes de l’aigua. 

A quina reflexió ens condueix des del punt de vista de l'ambient? I de la 
previsió e les inundacions?


 

Elaboració propia basada en Parkyn, 2007, pág. 1. 

13 Descobreix la influència del terreny en els efectes d'una inundació

Posa a prova els teus coneixements
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14
Investiga sobre les causes i conseqüències de 
l'ascens del nivell de la mar en grans ciutats 
costaneres.

Global Carbon Project,


 https://cutt.ly/carbono és un programa interactiu que permet estudiar el cicle del 
carboni al llarg de la història del nostre planeta. Contempla el progrés humà a 
través de la història i els principals efectes de nostra activitat en l'atmosfera.

Orientació didàc-ca: la pestanya CO2 emissions ofereix gràfics interacHus amb una barra 
desplaçable del temps on es mostra l'emissió per països i any, o per zones. Permet 
ampliar l’acHvitat o aplicar-la a altres nivells educaHus així com treballar estadísHques i 
interpretació de dades. També pots seguir les novetats del projecte en twiaer: 
GlobalCarbonProject @gcarbonproject 

Nota bibliogràfica: En el següent enllaç pots trobar les 
causes i conseqüències de l'augment del nivell de la mar 
https://cutt.ly/retema 
I en aquest enllaç,  la fusió del gel que ja s'està produint a 
Groenlàndia: https://cutt.ly/Groenlandia-

Entre les conseqüències del calfament global associat al canvi climàtic, es troba la 
fusió del gel que ocupa els casquets polars. En fondre's el gel, l'aigua resultant 
passa a alimentar els oceans, la qual cosa condueix a un ascens del nivell de la mar 
que produeix inundacions en poblacions costaneres. Algunes d'aqueixes 
poblacions es troben entre les majors urbs del planeta i podrien quedar inundades 
davant una situació com la plantejada. 

 
Quines grans ciutats quedarien submergides a conseqüència de la fusió del gel de 
Groenlàndia i l'Antàrtida? 

 
En els enllaços de la  nota bibliogràfica, pots trobar informació sobre la fusió del gel 
que ja s'està produint a Groenlàndia

A partir d'aqueixa informació, calcula quanta població humana que actualment 
habita aqueixes grans ciutats es veuria afectada per un ascens del nivell de la mar 
deguda a la fusió de l'Antàrtida, de Groenlàndia i d'ambdues, així com el 
percentatge sobre el total de la població mundial que això suposaria. Hauràs de 
buscar els habitants que tenen aqueixes ciutats i els totals del planeta per a realitzar 
els càlculs. 

a)  Entra al passat: recorre mitjançant les icones > les diferents etapes de 
desenvolupament tecnològic. Fes un llistat dels moments clau que 
s'assenyalen (títols en taronja) i detecta quin esdeveniment desencadena un 
augment brusc en la concentració de CO₂, en quin any es descobreix l'efecte 
d'hivernacle, quin sector produeix les emissions de CO₂ , i quina és la 
conclusió del cinqué informe de l'IPCC. 


b)  Present: Respon a les qüestions d'on ve el CO₂?, qui ho produeix? quina 
part de les emissions han sigut absorbides pels oceans i vegetació terrestre? 
com ha anat canviant la quantitat d'emissió al llarg de les dècades? 


c) Futur: llisca el marcador i tria un escenari futur observant les 
conseqüències. Ara emet un breu resum (màxim 10 línies) que justifique 
perquè és urgent la presa de mesures dràstiques per a frenar l'emissió de 
gasos d'efecte d'hivernacle.


Explora com afecta la activitat humana al cicle 
del carboni. 

15

Posa a prova els teus coneixements
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Images of Change és un banc d'imatges satèl·lit divers que poden utilitzar-se amb 
diferents fins segons el tema d'estudi i la utilització didàctica perseguida. 


Actualment estem assistint a un vertader canvi climàtic terrestre. Això significa que a 
escala planetària i per a molt de temps, es modifiquen condicions ambientals com la 
temperatura mitjana de l'aire, el seu grau d'humitat, la circulació del vent, els patrons de 
les precipitacions o la freqüència, intensitat i distribució dels fenòmens meteorològics 
extrems (com ara huracans, sequeres i inundacions). 


  


Durant la llarga història de la Terra ja han ocorregut molts canvis climàtics i a vegades de 
tal magnitud que es van produir extincions massives d'espècies. No obstant això, el 
canvi climàtic actual té unes característiques que el fan diferent de tots els anteriors. La 
principal és el seu origen antròpic , és a dir, som els éssers humans els responsables. Es 
tracta, a més, d'un gran canvi global ja en marxa i que constitueix un greu problema al 
qual s'enfronta la humanitat, donades les seues greus conseqüències presents i futures. 
Afortunadament, disposem ja d'una abundant informació científica sobre les seues 
causes i sabem que cal fer per a avançar eficaçment en la seua solució. A més, 
disposem dels mitjans necessaris i es fa urgent prendre ja les mesures necessàries per a 
minimitzar aqueixos canvis catastròfics irreversibles que ja han vingut per a quedar-se. 


Podem utilitzar imatges que representen canvis en el planeta, deguts al canvi climàtic o 
no, deguts a agents geològics interns o externs, així com canvis relacionats amb 
processos naturals o impactes produïts per la activitat humana. 


Aquest recurs que permet treballar de manera visual i gràfica diferents aspectes i amb 
diferents nivells de profunditat. En ella es poden visualitzar parells de fotografies de la 
mateixa zona en dues dates diferents, comparant els canvis patits. Podem obtindre vista 
en paral·lel, o lliscar la barra veient les imatges solapades. Alguns dels canvis mostrats 
guarden relació amb el canvi climàtic, uns altres amb processos naturals deguts a 
processos geològics interns (volcans, terratrémols, falles), i altres imatges representen 
impactes visibles des dels satèl·lits deguts a l'acció de l'ésser humà sobre el planeta 
(desforestacions, incendis, rebliment de rius o llacs, destrucció d'ecosistemes…).


El recurs permet treballar per grups o individualment plantejant cerques d'imatges i 
construint un tour específic sobre aspecte concret, per exemple, seleccionant imatges 

que representen inundacions o desbordaments de rius, desaparició o reducció de llacs, 
reducció de glaceres, construccions sobre zones litorals, ... 


També podem plantejar la cerca i catalogació en canvis deguts a processos naturals o 
deguts a l'acció humana (introduint el debat de la influència de l'ésser humà en aqueixos 
canvis), justificant l'elecció, o les que representen canvis deguts a processos geològics 
externs i interns, identificant a quin procés (erosió, transport, sedimentació) o agent 
geològic correspon. 


La llegenda indica el temps transcorregut entre les 2 imatges, oferint una idea de la 
diferent escala en els canvis (una erupció volcànica és quasi instantània, enfront de la 
desaparició d'una glacera que comporta períodes d'anys). En definitiva és un recurs 
obert que des de la indagació permet que el professor dissenye una activitat d'aula 
senzilla i atractiva, enormement motivadora, en la qual els alumnes obtenen un producte 
final: una presentació de determinades imatges que responen a una pregunta inicial del 
tipus: podem observar des de l'espai les conseqüències dels canvis en el nostre 
planeta?

Per a acceder a aquestes imatges podem utilitzar algunes de 
les aplicacions per a dispositius mòbils accessibles des de la 
pàgina general https://climate.nasa.gov/ 

A l’explorar la pàgina, (pestanya Explore), trobem imatges 
of Change https://cutt.ly/imchange

Descobreix les petjades sobre el planeta que 
són visibles des de l'espai mitjançant els 
satèl·lit

16

Posa a prova els teus coneixements
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L'amo d'una botiga vol evitar robatoris. Decideix instal·lar una càmera de seguretat en el 
sostre de la seua botiga. La cambra pot girar 360 °. L'amo de la botiga col·loca la 
cambra en el punt P, a la cantonada de la botiga. Vista en planta de la botiga:

a) El pla mostra a deu persones que estan parades a la botiga, etiquetades com A, B, 
C, D, E, F, G, H, J, K.  Quines persones no poden ser vistes per la cambra en P? 
Explica com ho saps.


b) L'amo la botiga diu que “el 15% de la botiga està oculta a la cambra”. Demostra 
que l'amo té raó.


c) Demostra quin és el millor lloc per a col·locar la cambra, de manera que puga veure 
la major quantitat possible de la botiga. Explica com saps que aquest és el millor 
lloc. Quin percentatge de la botiga es veu des d'aqueix lloc?


Nota bibliogràfica: Pressa del Shell Centre for 
Mathematical Education. https://
www.mathshell.org/ En aquest enllaç pots 
descarregar la rúbrica amb la solució.https://
cutt.ly/rubrica_solucion


17 Investiga i calcula l'abast d'una càmera de 
seguretat.

18

• Ordena les activitats que realitzes de major a menor segons la petjada ecològica 
que tenen.


• Redacta una llistat d'accions que pots fer per a reduir la teua petjada ecològica.


• Redacta una carta a l'adreça del centre amb una sèrie de propostes per a reduir 
la petjada de carboni del centre educatiu.


En aquest enllaç https://cutt.ly/hechosydatos tens 
un document que conté tota la informació 
necessària per a entendre les bases que regulen el 
clima, els fets que han provocat l'estat 
d'emergència climàtica, així com proposades 
d'actuació i mitigació.


Orientació didàc-ca: : Aquesta informació també pot sol·licitar-se en format de grans 
panells per a uHlitzar en els centres educaHus. haps://cua.ly/paneles        
Després de visualitzar l'exposició i aclarir dubtes (unes 4/5 sessions) pot realitzar-se una 
acHvitat plantejant qüesHons per parells, en les quals comparen les respostes a qüesHons 
com: Quins recursos naturals s'uHlitzen en la producció dels productes que consumeixes? 
On pararan les deixalles? 

Investiga sobre l'emergència climàtica

Posa a prova els teus coneixements
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Els comerços solen fer ofertes diverses en els seus productes. És possible que davant dues 
ofertes diferents no sapiem quin triar. Per a poder esbrinar quin resultat més avantatjos, 
investigaràs l'estalvi en cadascuna d'elles. Però recorda, per a comparar-les, hauràs d'utilitzar 
raons amb el mateix conseqüent. L'estalvi en percentatges és útil, quin és l'estalvi cada 100 
euros?

Pots utilitzar una taula com la següent, en la qual cada fila represente una oferta. Ompli les files 
amb tantes ofertes com trobes. Comença per les que estan en la fotografia. Mira la primera 
columna i continua en les següents files.


Oferta

Productes que he de 
comprar per a 

beneficiar-me de 
l'oferta

Preu que hauria de 
pagar si cada 

producte val 100 euros

Preu que va pagar 
amb l'oferta

Diferència Estalvi en %: Per cada 
100 euros del preu 

m'estalvie…

3x2 3 300 200 100 33,33 %
2x1 2

70% en la 2a unitat

Un altre tipus d'ofertes que ens podem trobar són aquelles en les quals hi ha 
productes de regal.

Una coneguda marca d'ulleres ofereix la següent oferta:


En aquest cas, l'estalvi serà independent del preu de les ulleres?

    

El teu 2n i 3r PARELL 
d’ulleres per 1€ MAS 

A vegades els comerços unflen els preus durant les ofertes. En un conegut supermercat van 
fer una campanya per Nadal: Se'ls retornaria al gener el 40% de les compres de joguets.


Per exemple, una bicicleta que valia 85€, durant la 
promoció es venia a 109€. Quant va guanyar la botiga 
amb aquesta maniobra?


20 Descobreix quina és la millor oferta

Posa a prova els teus coneixements
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Es planteja a continuació una aproximació ludificada a aquest bloc temàtic, encara 
que també pot ser utilitzada per a la resta de blocs amb lleugeres adaptacions

- Objetiu:

Treballar els continguts d'una manera més lúdica, seguint una metodologia basada en 
la ludificació, que motive a l'alumnat cap a la participació activa.

DESCRIPCIÓ DEL MATERIAL QUANTITAT TIPUS DE 
CARTES

N. DE 
CARTES

FUSTES

Llistó de pi (44 x 22 mm) o similar 1 m MAD 5

Vareta de faig ( 10 mm o similar) 1 m MAD 3

Tauler de contraxapat (5 mm o similar) 1 m2 MAD 10

Tauler de conglomerat (19 mm o similar) 1 m2 MAD 6

Vareta fina (tipus pintxos) 5 ud MAD 1

Pals de gelat 5 ud MAD 1

Cartolina 1 m2 MAD 2

Cartó (reciclatge de caixes) … 1 m2 MAD 1

PLÀSTICS

Cinta aïllant (rotllo) 1 ud PLA 5

Celofan (rotllo) 1 ud PLA 5

Barra de silicona 1 ud PLA 3

Cola blanca 10 ml PLA 1

Cola específica (cianocrilat, etc) … 1 ml PLA 5

METALLS

Claus o tirafons 5 ud MET 1

Caragols + femelles 5 ud MET 3

Perfils metàl·lics … 1 m MET 8

TÈXTILS

Corda 1 m TEX 2

Fil de cosir… 1 m TEX 1

MIXTOS

Paper d'escatar (A4) 1 ud MAD +PET 1+1

Cable elèctric 1 m PLA + MET 1+2

Pintura … 5 ml PLA +PET 1 +1

TAULA DE CORRELACIÓ DE MATERIALS AMB CARTES 

(VALORS ORIENTATIUS A OMPLIR AMB ALTRES ÍTEMS)


22 GAMIFICACIÓ DEL BLOC TEMÀTIC      

- Materials:

- Targetes


Si pot ser, convé realitzar un elevat nombre de fitxes plastificades o impreses en 
un paper resistents. 

- Dau de 6 cares

- Taula de correspondència (costos) entre els materials i les fitxes

- Taula d'obtenció de targetes

Posa a prova els teus coneixements
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5. Per a la construcció de la maqueta, és necessari disposar de materials 
proporcionats pel professor. Aquests materials són proporcionats a canvi d'un 
número i tipus determinat de cartes (veure taula de correspondències en 
l'annex VII). La taula de correspondències és de nou orientativa i només conté 
alguns elements. Haurà de ser completada pel docent en funció dels materials 
disponibles a la seua aula i dels necessaris per al projecte ( o per a uns altres 
si s'empra aquesta dinàmica). Succeeix el mateix amb els valors de 
correspondència. S'han pres valors arbitraris que el docent ajustarà en cada 
cas.


6.  Les cartes poden intercanviar-se entre els alumnes, (deixem a l'elecció del 
docent si els intercanvis estan restringits, és a dir una carta a una, o si es pot 
negociar. Sembla recomanable restringir la negociació a “una per una” per a 
no entrar en disputes o ajustos posteriors)


7. Si sobren cartes al final de la maqueta, el professor decidirà si es pot 
augmentar la puntuació final del projecte i quantes cartes val cada punt extra.


8.  Existeixen cartes “comodí” que només s'obtenen directament del professor i 
al seu sencer judici. Estàs corresponen a accions de “bon comportament”, 
participació activa, treballs extraordinaris, etc.


- Mecànica i dinàmica del joc:

1. El joc de targetes / cartes consisteix en una varietat de tipus de materials 
concorde als continguts del tema. Aquesta varietat es pot augmentar o reduir 
a criteri del professor 


2. L'alumnat, en realitzar les activitats del tema rep targetes en funció del grau de 
consecució dels objectius plantejats en cada activitat. D'alguna manera, les 
targetes estaran relacionades amb la rúbrica d'avaluació de les activitats. La 
rúbrica presenta quatre nivells. Cada activitat realitzada serà premiada amb les 
fitxes indicades en la taula corresponent (els valors han sigut arbitraris i poden 
modificar-se pel professor. (Recomanem que siga una xifra múltiple de 4 
perquè coincidisca amb els quatre nivells d'encert/consecució d'objectius de 
les activitats)


3.  L'alumne decideix el tipus de carta que desitja rebre després de completar la 
activitat i ser avaluat. Cada grup posseeix les cartes que els integrants hagen 
guanyat individualment


4. Al final de cada activitat, l'alumne decideix si desitja “jugar” al dau o si rep la 
quantitat estipulada de targetes segons la taula de rúbrica. Si desitja “jugar”, 
llançarà el dau una sola vegada. Si el resultat és un 5 o un 6, el nombre de 
cartes guanyades es multiplicarà per dues. Si és un 3 o un 4, el nombre de 
cartes no variarà. Si el resultat és un 1 o un 2, el nombre de cartes es reduirà a 
la meitat.


Aquest joc està basat en un conegut jugue d'estratègia: “Els colons de Catán”, on, amb diverses combinacions de diferents materials es 
construeixen llogarets, ciutats, carreteres i s'obtenen cartes sorpresa que proporcionen “avantatges” als jugadors.

Posa a prova els teus coneixements
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Síntesi

Orientació didàc-ca: En aquesta secció es pretén que l'alumnat assage la competència 
comunicativa. Aquesta competència inclou tant la preparació prèvia com la cura en la posada 
en escena del seu treball.

Les recomanacions són orientatives i el professorat pot adaptar-lo segons els continguts 
treballats efectivament a l'aula, segons els criteris establits en la programació didàctica.

La presentació té una doble funció avaluativa, d'una banda proporciona informació sobre el 
nivell de comprensió dels continguts estudiats en haver d'aplicar-los en les justificacions dels 
factors de risc i de les mesures ( i per tant, es pot qualificar amb una nota numèrica) i d'altra 
banda ens permet avaluar la competència comunicativa i la cohesió de grup, per a poder 
programar les activitats futures segons els resultats. 

4

Aquestes recomanacions us poden ser útils per a preparar l’exposició:


• Elaboreu una presentació de diapositives que no continga més de 10.

• Comenceu explicant quina és la situació de la població que heu visitat.

• Feu un llistat dels factors de risc per a patir una inundació.

• Justifiqueu cadascun dels factors i doneu-los un valor entre el 0(cap risc) i 

el 10 (màxim risc). Sumeu-los i tindreu un índex del factor de risc. Quant 
més alt siga, major serà el risc de patir una inundació.


• Proposeu les vostres solucions per a evitar els factors de risc.

• Justifiqueu cadascun dels factors, raonant amb els coneixements 

adquirits.

• Elaboreu una última diapositiva que resumisca els punts més rellevants del 

vostre treball.

• Cuideu el vostre aspecte el dia de l'exposició. Parleu amb correcció, en 

veu alta i amb claredat. Podeu fer una “xulla” amb el vostre discurs i 
assajar prèviament.

Després d'estudiar tot el que has de saber i de posar en pràctica els teus coneixements, 
ha arribat el moment que cada grup pose en comú la seua investigació i les conclusions 
a les quals ha arribat sobre cadascuna de les poblacions de l'illa Insulaqua.


Quina és la situació de cada població abans les inundacions? Quin és el factor de risc de 
cadascuna?


Quines solucions es plantegen en cadascuna d'elles per a “véncer la inundació”?




CEFIRE CTEM
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