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TASQUES D’INDAGACIÓ, RECERCA I APLICACIÓ 

MATÈRIA Continguts que vol treballar Descripció de la tasca 

Tutoria Creació de petits grups (de 4 a 5 persones) prioritzant el criteri de  
l’heterogeneïtat.   Establir rols treball cooperatiu (tasca prioritària 
temporalment) 
 

Ciències 
Naturals 

Implicació en projectes de 
preservació del medi ambient. 
 
Estudi del Delta de l’Ebre com 
a ecosistema. Principals 
característiques biòtiques i 
abiòtiques. 
 

 

 ACTIVITAT INTRODUCTÒRIA: 
Visualització del vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?
v=t7alGnI9uwg 
Activitat oral: què ens suggereix el 
vídeo? Quines idees podem 
aprofitar per fer el nostre vídeo? 
Cada grup consensua les respostes 
que li agraden més i les recull al 
dossier de treball.  
ACTIVITAT MOODLE 
Què pot descobrir un naturalista 
al Delta? 
A partir de peus i becs (imatges) 
hauran de descobrir: 

● L’ocell misteriós 
● Situar-lo en un entorn 

(arrossar, llacuna, dunes) 
● Relacionar aquella forma de 

bec i aquelles potes amb 
tipus d’alimentació, terreny 
…. 

Possible dinàmica de grup 
cooperatiu amb experts en cada 
entorn. 
AL DOCUMENTAL han d'aparèixer 
ben diferenciats els tres grans 
ecosistemes en que podem dividir el 
paisatge deltaic (arrossar, llacunes i 
litoral) i un mínim de 3 espècies de 
tipus diferent (nedadora, rapinyaire, 
limícola …) que caldrà descriure 
breument el seu paper en 
l’ecosistema. 
  Per tant al Delta hauran de 
fotografiar / gravar els diferents 
ambients i el seus ocells misteriosos 
(en directe o a la Casa de Fusta…) 
 

Matemàtiques Calcular la distància de les 
diferents rutes que va fer la 
Corona d’Aragó des del Port 
Fangós. 

ACTIVITAT MOODLE: Cada grup 
marcarà en un mapa alguna de les 
rutes que van des de Port fangós 
fins a Sicília, Mallorca etc... Després 
realitzarà els càlculs necessaris per 
averiguar la distància real utilitzant 
les escales. 

https://www.youtube.com/watch?v=t7alGnI9uwg
https://www.youtube.com/watch?v=t7alGnI9uwg
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DOCUMENTAL: Incloure les dades 
calculades quan expliquen 
l’expansió de la Corona d’Aragó 
(Ciències Socials) 
 

Ciències 
Socials 

Contextualització històrica del 
Delta al segle XIV: Port 
Fangós i  l’expansió  
mediterrània de la Corona 
d’Aragó. 

ACTIVITAT MOODLE: A partir de la 
cerca i de l’anàlisi de diferents fonts, 
els alumnes hauran de realitzar 
l’activitat del dossier. 
AL DOCUMENTAL: han de situar 
on estava Port fangós i explicar 
quines són les poblacions que hi ha 
actualment.  
Hauran d’explicar la importància 
d’aquest port en l’època de la 
Corona d’Aragó. 
També hauran de situar i explicar 
breument la importància de la Torre 
de Sant Joan i el canal de Carles III 
dins del territori del Delta. 
 

Català Elaboració d’un capítol d’un 
llibre de viatges del Delta de 
l’Ebre 

Han de buscar informació sobre 
aspectes del Delta: Localització o 
situació geogràfica, l’entorn natural, 
les característiques que el fan únic, 
aspectes culturals que s’hi 
relacionen, alguna tradició, llegenda, 
mite o fet històric que hi estigui 
relacionat, etc. A partir de la 
informació que han trobat han 
d’escriure individualment el capítol 
sobre el Delta de l’Ebre. 
 

Castellà Entrevistes 
 
 
 
 
 
 
El documental. Tipus, 
característiques del guió. 
 

L’activitat consistirà en gravar, 
prèviament a la visita al Delta, 5 
entrevistes breus, seguint uns 
criteris predeterminats i, durant la 
visita al Delta, 2 entrevistes més.  
Després hauran de seleccionar 
alguns fragments breus d’aquestes 
entrevistes i integrar-los al vídeo. 
Hi haurà una anàlisi d’exemples de 
documentals de temàtica semblant a 
la tractada, que ens servirà per 
determinar-ne les característiques 
principals.  
Elaborarem un guió previ, que 
anirem modificant per arribar al 
producte final. 
 

Anglès - Fer ús de la llengua per 
transmetre informació. 
- Sintetitzar la informació. 

Afegir subtítols en anglès i / o 
afegir paraules claus a les escenes 
del documental. Aquesta feina s’ha 
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de fer al centre una vegada fet el 
guió del documental.  
 

Tecnologia .Creació d’un lloc web amb 
eines de Geogle. 

Creació del lloc web, on caldrà 
inserir mapes, fotos i el vídeo final 
de la sortida. 
 

EVP - Tipus de pla  
- Angles de càmera 
- Moviments de càmera 
- Guió literari 
- Guió tècnic  
- Storyboards  
- Càmera subjectiva 
- Diferència entre pla i 
seqüència.  
- El pla-seqüència.  

Visionat d’uns documentals indicats 
per la professora. Contestar unes 
preguntes de contingut tècnic i 
emplenar unes fitxes per comprovar 
el què han après.  

Música  Coneixement del programari 
audiovisual. 

Farem una introducció a les eines 
bàsiques del Windows Movie Maker 
per poder editar el documental. 
 

 


