
Activitat geografia urbana per a segon A (Anglès - Ciències Socials)
 
Activitat en grups de 3 / 5  alumnes
 
 

● Seleccionar ciutats del Món. Cada Grup ja té una ciutat 
 

○ Paris
○ Nova York
○ Roma
○ Tokio
○ Praga
○ Buenos Aires
○ Canberra / Sidney
○ Pretòria / Ciutat del Cap

 
● Activitat de Morfologia urbana.

○ Cercar els tipus de plànols que hem estudiat al plànol de la nostra ciutat i 
marcar-lo amb una línia de colors. (Casc Antic, Ortogonal, Radiocèntric)

■ Descriure en anglès com són els carrers, els edificis, hi ha zones verdes 
o parcs en cadascun dels tipus de plànol. 

■ Buscar informació sobre quan va ser construïda la ciutat i de la seva 
evolució i creixement al llarg dels segles (localitzant al plànol els barris 
més antics i els més moderns) - Fer una petita resenya en anglès

● Activitat de funcions de la ciutat
○ Cercar a la ciutat la zona/zones residencials. (localitza-les al plànol i posa un 

marcador vermell i una foto del barri o zona i una explicació en anglès del tipus 
de cases que hi trobem a cada zona)

■ Quin tipus de cases hi ha? - vocabulari en anglès del tipus de cases 
● zones amb cases unifamiliars
● zones amb blocs de pisos situades a la perifèria
● zones residencials del centre de la ciutat?

○ Cercar les zones de funció comercial (utilitza marcadors i línies verds per 
localitzar les zones amb funció comercial i per al vocabulari ) - vocabulari en 
anglès relacionat amb el comerç

■ Hi ha carrers comercials al centre?
■ Hi ha centres comercials a les afores?

○ Cercar la funció administrativa i financera (cerca al plànol i posa un marcador de 
color blau cel amb el nom en català i en anglès al títol i una foto i l’explicació en 
anglès) - vocabulari en anglès

■ l’Ajuntament
■ El Parlament (si és la capital del país)
■ Zones d’oficines (CBD?)
■ Carrers on es concentres els bancs

○ Funció cultural (marcadors grocs amb el nom en anglès i català i l’explicació en 
anglès)- vocabulari en anglès

■ Cerca els edificis més importants amb una funció cultural: Catedral, 
Museus, Opera, Altres edificis que donen fama i fan que aquesta ciutat 
sigui coneguda i visitada pels turistes (amb utilització cultural) 



○ Funció educativa (marcadors rosa) - vocabulari en anglès
■ Cerca la Universitat, i/o algun centre d’ensenyament de la ciutat

○ Funció Industrial (marcadors blau fosc) - vocabulari en anglès
■ Cerca a les afores de la ciutat per esbrinar si hi ha algun polígon 

industrial
 
 
 
En tots els marcadors el títol ha d’estar en anglès i català. S’ha de posar una foto o imatge per 
il-lustrar l’explicació, en alguns casos l’explicació o definició ha de ser en anglès. 
 


