JUNY

Bones vacances!

9 - Nou

El Turisme a Catalunya és un dels sectors econòmics més importants de Catalunya,
la principal destinació turística d'Espanya i una de les més importants d'Europa. Una
de les principals destinacions és la ciutat de Barcelona.
El turisme suposa un 15% del Producte Interior Brut del país. Per comarques el pes
del turisme oscil·la entre el 3,7% a la Ribera d'Ebre al 30,7% de l'Alta Ribagorça, sobre
el seu PIB total.

Zones turístiques: Empordà, Costa brava, Costa Barcelona, Barcelona, Costa
Daurada, Montserrat, Catalunya Central, Terres de l ’Ebre, Àrea Lleida, Vall d’Aran
Pirineus.

Projecte interdisciplinari
En aquest curs el “projecte interdisciplinari” dels alumnes de 5è i 6è , està format per
activitats relacionades amb continguts i interessos propis de la mascota de cada
curs, activitats matemàtiques i l’expressió oral i escrita de la nostra primera llengua
estrangera, el francès. Un cop per setmana el mestre de francès i de matemàtiques
amb el/la mestre tutor plantegen als nois i noies situacions de la vida real que han de
solucionar en petits grups i individualment aplicant aquells coneixements tan
matemàtics com lingüístics que tenen treballats i assolits i que fan referència a les
competències bàsiques de l’àmbit matemàtic. Raonament, resolució de problemes,
connexions i comunicació i representació.
L’objectiu és aprendre
didàctiques.

a través del raonament lògic a solucionar situacions

Activitat 1:
El nostre riu Ter neix a Ulldeter (Ripollès) i va a descansar a Torroella de Montgrí (Alt
Empordà) després de recórrer 208 quilòmetres regant i donant vida a moltes
comarques. Com veus és un riu petit però molt ric i aprofitat.
Aquí tens les dimensions dels principals rius de la Península Ibèrica: Miño: 310 Km.,
Duero: 897 Km.,Tajo: 1007 Km., Guadiana: 744 Km., Guadalquivir: 680Km., Xúcar:
498 Km., Segura: 325Km., Ebre 910Km., i Segre: 261 Km.
a. Situa el Ter i aquests rius en una línia representativa.
b. Quants metres són 208 Km.?
c. Quelle est la fleuve la plus longue et la plus courte de la Péninsule Ibérique?

