
Introducció al treball per projectes – Activitat
EXPLIQUEM IDEES AMB IMATGES
Una manera  de fer  més entenedor  un  escrit  és  afegir  imatges.  Si   les  imatges les  fem 
nosaltres mateixos/es, podem destacar amb elles el que més ens interessa del text.

Atenció: Coses que   NO   hem de fer quan il·lustrem un text  :
 

* Copiar íntegrament una imatge feta per un altre
* Fer la imatge massa petita o gran en relació a l'espai disponible
* Embrutar o arrugar el paper
* Dibuixar directament en net sense fer un esborrany abans

Com ho farem, doncs? Llegeix el text atentament, i  en un full  a part  pensa com faries la 
imatge. Quan ja tinguis clar el que vols fer,  passa-ho a net al full definitiu, primer a llapis, 
després a tinta (bolígraf o retolador negre) i finalment en color.

EXEMPLE: PARTS D'UN VOLCÀ
Un volcà consta de les següents parts:

• Cambra magmàtica: és el magatzem intern on 
s'acumula la matèria sotmesa a gran temperatura i 
pressió anomenada magma. Aquesta cambra és 
situada a una profunditat que va des de 10 fins a 70 
km.  

• Xemeneia o conducte de sortida: és la fractura a 
través de la qual surt el magma a l'exterior.  

• Con volcànic: és l'elevació del terreny formada pels 
materials emesos pel volcà.  

• Cràter: és una petita depressió situada al vèrtex del 
con volcànic amb forma de con invertit boca de la 
xemeneia. Quan aquest té un gran diàmetre 
l'anomenem caldera. Dins d'aquesta cladera hi ha 
cràters molts petits que anomenem hornitos.  

ACTIVITAT: Llegeix i il·lustra els textos següents.

1- El sistema Solar

El Sistema Solar està  format per 
una  estrella  central,  el  Sol,  els 
cossos que l'acompanyen i l'espai 
que queda entre ells.

Hi ha nou planetes que giren al voltant del 
Sol: Mercuri, Venus, la Terra, Mart, Júpiter, 
Saturn,  Urà,  Neptú  i  Plutó.  La  Terra  és  el 
nostre  planeta  i  té  un  satèl.lit,  la  Lluna. 
Alguns planetes tenen satèl.lits, d'altres no. 

Els  asteroides  són  roques  més  petites  que 
també giren, la majoria entre Mart i Júpiter. 
A més,  hi  ha  els  cometes  que  s'apropen  i 
s'allunyen molt del Sol. 

De vegades arriba a la Terra un fragment de 
matèria extraterrestre. La majoria s'encenen i 
es desintegren quan entren a l'atmosfera. Són 
els meteorits. 

http://xtec.cat/iesbellvitge/volcans/volc_eru.htm#magma


2- El cicle de l'aigua

Tota l'energia utilitzada per generar el cicle de l'aigua prové del Sol (25% del total, recordem-ho). 

És un element clau per a la vida i la seva falta (deserts) o excés (inundacions) és igualment perjudicial per la vida. 

La major part de l'aigua de la Terra és aigua salada i, en canvi, la petita part d'aigua dolça és un veritable tresor per la 
vida a terra ferma.

De la seva necessitat en parlen les multiples adaptacions de la vida per retenir-la i usar-la de mil formes diferents (des 
dels cactus del desert que l'emmagatzemen a les papallones que usen la rosada del matí).

Com veurem més tard l'home és també en aquest cas un actor clau en la modificació del cicle de l'aigua.

El resultat final del cicle de l'aigua és que cada any 40.000 Km3 circulen dels continents a la mar. Una bona part de 
l'aigua que es destil·la gràcies al Sol retorna al mar. L'aigua de l'atmosfera prové tant de la que, en excés, s'evapora del 
mar, com de la que s'evapotranspira a la terra ferma.

L'aigua dolça, els 40.000 Km3, són la clau de la vida a la Terra.

3- El vasallaje en la Edad Media

El vasallaje era un pacto entre dos miembros de la 
nobleza  de  distinta  categoría.  El  caballero  de 
menor rango se convertía en vasallo (vassus) del 
noble más poderoso, que se convertía en su señor 
(dominus) por medio del Homenaje e Investidura, 
en una ceremonia ritualizada que tenía lugar en la 
torre  del  homenaje  del  castillo  del  señor.  El 
homenaje  (homage)  -del  vasallo  al  señor- 
consistía  en  la  postración  o  humillación 
-habitualmente de rodillas-, el osculum (beso), la 
inmixtio manum -las manos del vasallo, unidas en 
posición orante, eran acogidas entre las del señor-, 
y alguna frase que reconociera haberse convertido 
en  su  hombre.  Tras  el  homenaje  se  producía  la 
investidura  -del  señor  al  vasallo-,  que 
representaba la entrega de un feudo (dependiendo 
de la categoría de vasallo y señor, podía ser un 
condado, un ducado, una marca, un castillo, una 
población,  o  un  simple  sueldo;  o  incluso  un 
monasterio si el vasallaje era eclesiástico) a través 
de un símbolo del territorio o de la alimentación 
que el señor debe al vasallo -un poco de tierra, de 
hierba o de grano- y del espaldarazo, en el que el 
vasallo recibe una espada (y unos golpes con ella 
en los hombros), o bien un báculo si era religioso. 

http://www.ub.edu/ecologiaimediambient/5_2_cicle_aigua_home.htm
http://www.ub.edu/ecologiaimediambient/2_2_entraTerra.htm
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