La Serra de Tramuntana: Un món per descobrir.. Mapes de recerca.

Pr im àr ia i secu n dàr ia

Cièn cies socials i geogr af ia

Act ivit at 21: De mapa en mapa

Descr ipció:
A partir dels mapes cartogràfics corresponents als materials didàctics es vol fer
arribar al participant les formes de relleu més conegudes i importants de la Serra de
Tramuntana, a més de familiaritzar-lo amb els diferents elements cartogràfics.

Object iu s

-

Con cept es clau

Du r ada apr ox.
M at er ial r ecom an at

Or gan it zació par t icipan t s

Aprendre a diferenciar les diferents formes de relleu de la
Serra de Tramuntana i els topònims corresponents
Entendre la topografia de sa Serra de Tramuntana i la seva
diversitat
Introduir-se en el maneig dels mapes i les seves
peculiaritats

-

Topònim

-

Corba de nivell

-

Muntanya

-

Serra

-

Serralada

-

Vall

-

Cap

-

Badia

-

Península

-

Illa

-

Penya-segat

Una sessió
-

Mapes dels tres sectors de Tramuntana
Material de dibuix
Material escriptura
Ordinador i projector

Grup classe. Organització per grups en funció dels mapes que hi
hagi disponibles
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M et odologia
1. L?activitat consisteix en una primera part d?explicació teòrica sobre la topografia
de la Serra de Tramuntana i les formes de relleu principal que hi podem trobar
(muntanyes, torrents, valls, penya-segats, etc.)

2. Durant la segona part, es deixarà als alumnes que per grups, cerquin els
elements

anteriorment

descrits

als

mapes

dels

materials

didàctics

3. Finalment, es passarà a explicar com funciona un mapa amb els elements que
ells hagin anat veien a l?activitat anterior (escala, corbes de nivell, etc.) i a resoldre
dubtes.

Recu r sos n ecessar is
Per dur a terme l?activitat el professorat ha de tenir:
-

Coneixement dels conceptes descrits a la taula.

-

Coneixement de les principals formes de relleu de la Serra de Tramuntana i
d?algunes de les seves característiques destacades.

-

Coneixement de les principals formes de relleu del municipi, tot fent
especial incidència en aquelles amb què els alumnes puguin tenir, per
alguna raó, una relació més directa.

Per saber -n e m és:
Web:
Institut Geogràfic Nacional: http://www.ign.es/web/ign/portal/cbg-area-cartografia
M at er ial
Mapes Alpina o de tipus similar.
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