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INTRODUCCIÓ

El entorn de treball CLIC, s'ha convertit en un àrea coneguda per molts alumnes de
primària. Aquestes activitats pretenen aprofitar els aspectes d'exploració i relació
que es poden muntar amb CLIC. Així l'alumne pot moure's per diferents mapes
físics i polítics de la península, demanant informacions sobre relleu, rius, climes,
nacionalitats, etc.

Posteriorment se li demana que recordi aquestes informacions per donar solució a
exercicis de relació, sopes de lletres, etc.

ESTRUCTURA DE LES ACTIVITATS

Es comença amb una aproximació progressiva a la península Ibérica, una pantalla
informativa sobre els tipus d'exercicis que es treballen i un menú que dona accés a
treballar els aspectes de coneixement del medi físic o polític.

A partir d'aquest moment el paquet d'activitats està estructurat amb grups
d'exercicis per cada aspecte.

1. Un exercici d'exploració. A partir d'un mapa l'alumne pot clicar a diferents
zones i obtenir informació.

2. Un o varis exercicis de relació sobre les informacions anterior.
3. Sopes de lletres, puzzles, etc.

En el quadre següent es detallen les activitats incloses al paquet, amb indicació
dels diferents tipus d'exercicis que hi han.

NOM TIPUS DESCRIPCIÓ

INTRO01 Localització Localitzar Europa en un mapamundi

INTRO02 Localització Localitzar Espanya en un mapa d'Europa.

INTRO03 Informació Informació sobre els tipus d'exercicis,
símbols, etc.

INTRO04 Menú Menú per seleccionar Geografia Física o
Política.



GEOGRAFIA FÍSICA

NOM TIPUS DESCRIPCIÓ

FISIC21 Joc Puzzle amb el mapa físic d'Espanya.

FISIC1 Informatiu Informació sobre la localització i
característiques de les unitats físiques de la
penínsul·la.

FISIC2 Localització Localitzar unitats físiques de la penínsul·la.

FISIC3 Localització Ídem

FISIC4 Informatiu Mapa informatiu de les xarxes i vessants de
la penínsul·la.

FISIC5 Localització Localitzar xarxes i vessants.

FISIC6 Localització Localitzar característiques dels rius.

FISIC22 Relacionar Relacionar rius i vessants

FISIC23 Relacionar Ídem

FISIC7 Localitzar Localitzar rius al mapa.

FISIC8 Localitzar Ídem

FISIC9 Joc Sopa de lletres amb noms de rius.

FISIC10 Informatiu Informació i localització de les unitats del
relleu costaner.

FISIC11 Localitzar Localitzar unitats de relleu costaner.

FISIC12 Localitzar Ídem

FISIC13 Informatiu Informació i localització dels Parcs
Nacionals de la Península Ibèrica i Balears.

FISIC14 Localitzar Localitzar aquests Parcs Nacionals.

FISIC15 Joc Sopa de lletres amb els Parcs.

FISIC19 Informatiu Informació i localització dels Parcs
Nacionals de les Illes Canàries.

FISIC20 Localitzar Localitzar aquests Parcs Nacionals.

FISIC16 Informatiu Informació i localització de les àrees
climàtiques.

FISIC17 Localitzar Localitzar aquestes àrees climàtiques.

FISIC18 Relacionar Relacionar climes i les seves
característiques.

GEOGRAFIA POLÍTICA

NOM TIPUS DESCRIPCIÓ

POLIT1A Informatiu Informació i localització de les Comunitats
Autònomes.



POLIT1B Informatiu Ídem

POLIT22 Informatiu Mostra les banderes de les Comunitats.

POLIT23 Informatiu Ídem

POLIT2 Localitzar Localitzar Comunitats

POLIT3 Localitzar Ídem

POLIT4 Localitzar Ídem

POLIT5 Joc Puzzle amb el mapa polític.

POLIT6 Relacionar Relacionar banderes i Comunitats.

POLIT7 Relacionar Ídem

POLIT8 Relacionar Ídem

POLIT9 Relacionar Relacionar Comunitats i províncies que les
formen.

POLIT10 Relacionar Ídem

POLIT11 Relacionar Ídem

POLIT12 Joc Sopa de lletres amb noms de Comunitats.

POLIT15 Buscar Buscar províncies d'una comunitat entre una
molt ample llista de províncies.

POLIT17 Buscar Ídem

POLIT18 Buscar Ídem

POLIT19 Buscar Ídem

POLIT20 Buscar Ídem

POLIT21 Buscar Ídem

ORIENTACIONS PEDAGÒGIQUES.

En principi. aquest paquet d'activitats està plantejat com una sèrie d'activitats de
reforç posteriors al treball del tema a l'aula. Permet, avançant o tirant enrera amb
els exercicis, un treball d'informació prèvia i aplicació posterior d'aquesta
informació. D'aquesta manera l'alumne pot comprovar de manera immediata el grau
d'assoliment dels coneixements i, en cas de necessitat, anar enrera per tornar a
buscar la informació necessària.

Amb el llistat detallat de les activitats i fent servir les opcions d'informe de l'entorn
CLIC, el professor pot comprovar de manera immediata el nivell d'encert en aquells
exercicis que impliquen localitzar, relacionar, etc..

Per altra banda, també es possible modificar la composició del paquet d'activitats
de manera que només es treballin els exercicis més informatiu. Es pot crear un
paquet només amb exercicis de localització i relació que es pot fer servir com a eina
d'avaluació. Per tal de modificar els paquets creats cal en primer lloc
descompactar-los amb la utilitat CLIC-PAC i després crear els nous paquets des de
CLIC.


