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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.

11

UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.

13

El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.

15

TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:

23

Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-

26

Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:

23

Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
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funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-

26

Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

8
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.

15

TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?

5

3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.

6

Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

8

9

SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.

11

UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:

12

FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.

13

El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.

14

El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.

15

TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-

26

Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.

11

UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.

13

El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.

14

El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.

15

TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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9

SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
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funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.

6

Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:

22

Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.

6

Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.

11

UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

8
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada

17

7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

8

9

SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:

12

FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.

15

TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:

23

Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

8

9

SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.

11

UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.

13

El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.

14

El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.

15

TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
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funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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9

SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
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funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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9

SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?

16

L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:

25

Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

8
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
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funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-

26

Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

8
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:

12

FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.

15

TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.

7

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

8

9

SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.

11

UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.

13

El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.

14

El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.

15

TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:

10

Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?

16

L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.

7

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
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funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:

25

Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

8

9

SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria

21

ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:

25

Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-

26

Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

8

9

SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:

12

FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.

14

El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.

15

TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.

7

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

8

9

SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.

11

UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.

13

El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.

14

El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.

15

TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:

23

Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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9

SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.

15

TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?

16

L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
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funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi

20

29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
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funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria

21

ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:

12

FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:

22

Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-

26

Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.
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ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

8
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:

12

FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.

15

TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________

27

28

Curs 2017-2018

ALGUER – SARDENYA

PROJECTE DE RECERCA
Alumnes: ________________________
________________________
________________________
________________________

4t d’ESO
Institut Francesc Macià
Cornellà de Llobregat, 22 de juny de 2018

2

íNDEX
ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES................................................................................................... 5
ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA ................................................................................ 8
SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT............................................................................................ 10
L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI............................................................................................... 17
ACTIVITATS DE TECNOLOGIA ...................................................................................................... 22

3

4

ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.

7

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

8

9

SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.

11

UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:

12

FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.

13

El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.

14

El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.

15

TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
18

15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:
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Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
24

funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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ACTIVITATS DE MATEMÀTIQUES
1.- L’explotació minera del carbó ha estat fins al final del segle XX una font de
riquesa de la província sarda de Carbonia-Iglesias. A partir de l’any 1962 se
sap que el nombre de tones de carbó extretes pot aproximar-se per una funció
afí del tipus
𝐶(𝑥) = 88520 − 44.8𝑥

on 𝑥 representa l’any (𝑥 ≥ 1962) i 𝐶(𝑥) representa el carbó produït en milers
de tones. Es demana:
a)Quantes tones de carbó s’han extret l’any d’inici 1962?
b) Quantes tones de carbó s’han extret l’any 1970?
c) En quin any finalitza l’explotació minera?
d) Representa gràficament la funció 𝐶(𝑥) a partir de 1962.

2.- Tradicionalment Sardenya ha estat una illa amb una important cabana
ovina. A la gràfica adjunta teniu la producció de formatge d’ovella entre els anys
2002 i 2011. a) Determina la producció mitjana de formatge d’ovella en el
període 2002-2011. B) Quin és l’augment de producció entre els anys 2009 i
2010 expressat en %?
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3.- Dues emissores de ràdio A i B situades a la costa occidental de l’illa de
Sardenya estan separades 160 km, tal com s’indica a la figura adjunta.
L’emissora A capta el senyal ràdio d’un vaixell amb un angle de 63o respecte la
línia AB. L’emissora B capta el mateixa senyal amb un angle de 79o. (A)
Calcula la distància del vaixell a la costa (d). (B) Un nus és una mesura de
velocitat habitual en la navegació marítima i equival a 1,852 km/h. Si la
velocitat mitjana del vaixell és de 11 nusos, calcula quants minuts trigarà en
arribar a costa.

4.- L’objectiu d’aquesta activitat és determinar de manera aproximada l’altura
de la torre de la catedral de Castelsardo, poble que es visitarà durant un parell
d'hores.
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Per determinar l’altura utilitzarem un esquema trigonomètric com el proposat a
la figura adjunta: hem de determinar tant la distància D entre la nostra posició i
el peu de la torre com l’angle x sota el qual veiem la torre de la catedral. Els
mesurarem de la següent manera:




Per mesurar l’angle farem servir el mòbil, instal·lant l’aplicació Smart
Protactor
(Google Play) que converteix el mòbil en un senzill
transportador d’angles.
La distància pot ser determinada aproximadament amb el mòbil i Google
Maps. Ubica’t al mapa, posa una xinxeta en la teva posició i obre-la:
apareix l’opció de mesurar distància.

Repeteix l’operativa des de dues posicions diferents: segurament les altures
obtingudes són diferents... Calcula el valor mitjà.

7

ACTIVITATS D’EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA
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SARDENYA I EL SEU MEDI AMBIENT
CLIMA MEDITERRANI
A Sardenya els hiverns són suaus gràcies a la presència del mar, amb temperatures quasi
mai sota els zero graus. Els estius són càlids i secs.
Sardenya és una regió molt ventosa. El vent dominant és el mestral, seguit del xaloc.

Indiqueu amb fletxes sobre el mapa de Sardenya la direcció d’aquests dos vents i
contesteu les preguntes al respecte, justificant les respostes
Quin d’aquests dos vents farà que a l’estiu no siguin molt calorós?

Les centrals eòliques tindran un bon rendiment a Sardenya?

ECOSISTEMES INTACTES
Aquesta és una de les poques regions europees amb uns ecosistemes intactes. Aquest
fet s'explica gràcies a la baixa densitat de població humana.
Sardenya és una illa rica en boscos. L’arbre més representatiu és el Quercus súber.
Busqueu el nom comú d’aquest arbre i tres curiositats sobre ell.
Nom científic: Quercus súber
Nom comú:
Curiositats:
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Un ecosistema molt freqüent a Sardenya és la Màquia.
Feu un infograma, que descrigui la Màquia de forma atractiva.

Sardenya comparteix amb l’illa japonesa d’Okinawa la tassa més gran de persones
centenàries del món. Relacioneu aquest fet amb el clima i els ecosistemes de l’illa.
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UN PAISATGE MOLT FREQÜENT: L’ ALBUFERA.

Mentre a Espanya només hi ha 3 albuferes, a Sardenya hi ha 50 . Feu un infograma
que expliquí què és una albufera.

A les albuferes viuen els flamencs. Expliqueu com
usen el seu bec aquestes aus.

1r pas:
2n pas:
3r pas:
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FAUNA REPRESENTATIVA

El rorcual comú (Balaenoptera physalus), cada any, a la primavera, fa la seva ruta
migracional des de les costes catalanes fins a Sardenya.

El rorcual comú és un cetaci misticet. Expliqueu en què es diferencien els
misticets dels odontocets i digueu tres exemples d’odontocets.
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El mufló comú (Ovis orientalis musimon) va desaparèixer, fa mil·lennis al continent
europeu per culpa dels caçadors prehistòrics. Gràcies als muflons que van sobreviure a les
illes de Sardenya i Còrsega no es va extingir, i avuí en día s’ha pogut reintroduïr en alguns
llocs d’Europa.

Expliqueu quins espais naturals d’Espanya s’han repoblat amb muflons portats
d’aquestes illes italianes, digueu si tenen depredadors en aquests espais, i la
importància d’aquests depredadors per l’ecosistema.
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El falcó de la reina (Falco eleonorae), nidifica als penyassegats marins, des d’on es
llença agafant velocitats de fins a 400 km./hora per capturar en vol aus marines.

Expliqueu les adaptacions que tenen els
falcons en els seus ulls, cua i ales, que els
permeten caçar a ocells que volen molt de
pressa.
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TECTÒNICA DE PLAQUES
Fa 25 milions d’anys Sardenya estava unida a França en el que ara és el Golf de Lleó.
Però el moviment de plaques va separar-la del continent.
Les “cicatrius” que aquest moviment de Sardenya ha deixat en el relleu submarí a l’est
i l’oest de Sardenya, s’observen clarament en aquesta imatge.

A partir del que observeu a la imatge, expliqueu:
a) Quina “cicatriu “ha quedat al relleu submarí, a l’est de Sardenya?

b) Quina “cicatriu” ha quedat al relleu submarí, a l’oest de Sardenya?
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L’ALGUER. GUIA I QÜESTIONARI.
Llegiu, passegeu, observeu, contesteu i feu fotos.
Teniu la fortuna de visitar la ciutat de l’Alguer, a l’illa de Sardenya. N’és la cinquena
ciutat més poblada (uns 45.000 habitants, del més de milió i mig de sards). Lloc
turístic, el fet que s’hi parli en català la converteix en un lloc especial, si bé no tothom
el sap usar. A més, trobareu ha les lògiques diferències dialectals. Veureu que la ciutat
subratlla amb orgull el seu origen català (com passa a Perpinyà).
1. Situem-nos. On ens trobem de l’illa de Sardenya? Al ...
a. Nord-est
b. Sud-est
c. Nord-oest
d. Sud-oest
2. Quina és la capital de l’illa de Sardenya?
a. Càller (nom català; en italià és Càgliari)
b. Òlbia
c. Porto Torres
d. Sàsser (nom català; en italià és Sàssari)
3. Les platges de l’Alguer formen part de la famosa zona turística anomenada...
a. Costa Azzurra
b. Costa Smeralda
c. Costa Rossa
d. Riviera del Corallo
4. En català (llengua cooficial) diem l’Alguer, en italià Alghero, i en sard...
a. Algueru
b. L’Algheru
c. S’Alighèra
d. SuPortuAlgueru
5. L’Alguer va ser repoblada per catalans (bàsicament de Barcelona i Tarragona),
duts pel govern del rei Pere el Cerimoniós, cap al 1350. Per aquesta raó, els
algueresos sovint diuen, referint-se a la seva ciutat...
a. Catalunyeta
b. Barceloneta
c. Montserrateta
d. Rambleta
Comencem el passeig per la punta nord del barri antic, a la Porta del Mar...
6. El conjunt de muralla i torres que hi ha al port, davant del mar, al voltant de la
ciutat vella (barri del port), es diu:
a. Balustrada
b. Bastió
c. Torrada
d. Emmurallada
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7. Al passeig del costat del mar, a l’avinguda Marco Polo, hi ha unes placetes
(anomenades belvedere o mirador), on hi ha unes armes històriques. Quines?
a. Búnkers de metralladores de la Segona Guerra Mundial (IIWW)
b. Canons
c. Catapultes
d. Llances de metall
8. En el matex passeig (bastió Marco Polo), hi ha un monument de pedra amb un
poema de Salvador Espriu. Quin?
a. Per una ‘suite’ algueresa
b. Els segadors
c. El meu avi
d. Oh, gavina voladora!
9. Quan entrem a la ciutat vella, a la Piazza del Duomo 2, quin temple hi trobem?
a. Església (chiesa) de Nostra Senyora del Mar
b. Catedral de Santa Maria Immaculada
c. Esglesiola de Sant Francesc
d. Ermita de Sant Jaume (eremo di San Giacomo)
10. Al costat de la Piazza del Duomo, al número 6, hi ha el Palau del Pou Salit,
que acull una institució important a la ciutat. Quina?
a. L’ajuntament
b. El bisbat
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la universitat
11. Quan entreu a la catedral, veureu unes gran columnes a l’interior (l’absis
central). Quantes n’hi ha?
a. 8
b. 10
c. 12
d. 16
12. Busquem i entrem a la plaça Municipio. A més de restaurants, gelateries i
botigues de records, què hi trobem?
a. L’ajuntament històric
b. El bisbat catòlic
c. La confraria de pescadors
d. La facultat d’arquitectura de la Universitat
13. A la façana de l’edifici principal quantes banderes hi onegen habitualment?
Quines?
a. 2: algueresa (= catalana) i italiana
b. 3: sarda, italiana i europea
c. 4: algueresa (=catalana), sarda, italiana i europea
d. 6: algueresa, catalana, sarda, italiana, europea i de l’OTAN
14. Anant cap a l’eixample de la ciutat, a la sortida de la via Roma, hi ha la Torre
de Porta Terra. Aquesta torre té un monument en un dels seus costats. Quin?
a. Als caiguts a les guerres.
b. A les famílies fundadores de l’Alguer
c. Als morts en naufragis
d. Als algueresos il·lustres
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15. Quan es va construir aquesta torre, al segle XIV, era la porta d’entrada per
terra a la ciutat. Qui la va pagar?
a. Els jueus algueresos, com els Carcassona
b. Els pagesos de la rodalia
c. Els nobles sards
d. El rei Jaume I
16. Al costat, als jardins de la via Vittorio Emmanuele, entre via Càgliari i la plaça
de la Porta Terra, hi ha ...
a. El monument a la llengua catalana
b. L’estàtua del rei Jaume I
c. El Pou de Gel
d. Restes arqueològiques preromanes (un “núrag”)
17. Si tornem al casc antic de la ciutat, més turístic, a la via Carlo Alberto 46
tenim l’església de Sant Francesc, d’estil gòtic català, que té un gran claustre
(pati intern amb columnes), i també...
a. Grans finestres a la façana amb vitralls de colors
b. L’alt campanar, punxegut
c. La façana plena d’estàtues de sants
d. La façana construïda amb pedres de color blanc i negre
18. A la vora, a la via Maiorca número 45, hi ha una institució única a tota l’illa de
Sardenya. Quina?
a. Museu del corall
b. Istituto Scuola Francesco Manca
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu dels espaguets (Museo degli spaghetti)
19. Baixant cap al sud, a la plaça del Ginnasio, i via Carlo Alberto 72, al costat de
l’església barroca de Sant Miquel, hi ha...
a. Museu del corall
b. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
c. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
d. Museu de les arts de pesca
20. Un dels símbols de la ciutat és la cúpula de l’església de Sant Miquel. Com
és?
a. Punxeguda i blanca
b. Ampla i recoberta de rajoles de coloraines
c. Alterna les rajoles blanques i negres
d. Recoberta de planxes de metall daurat brillant
21. Seguint avall, fins al mar, pel mateix carrer Carlo Alberto, tenim una altra
torre de vigilància, anomenada Torre Sulis, i, també, en
diuen...
a. Torre de l’Esperó Reial
b. Torre de Sant Jaume (San Giacomo)
c. Torre Garibaldi
d. Torre de la Campana
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22. Si anem cap a la ciutat nova, a la vora, a la Via XX de Setembre 8, hi ha un
altre lloc important per a la ciutat (potser les terrasses dels bars ho tapen).
Quin?
a. Museu arqueològic de la ciutat de l’Alguer
b. Escola d’alguerès Pasqual Scanu
c. Museu d’història de la ciutat
d. Museu del corall
23. Al darrere, a Via Sàssari 12, tenim un gran edifici on cal entrar, perquè hi ha...
a. L’Ajuntament nou
b. El temple romà, restaurat
c. El mercat municipal
d. El teatre municipal
24. Tornant cap al nord, a la Via Catalogna amb Via Sàssari, trobem la Torre della
Maddalena, que, entre les ruïnes, a dins conté...
a. El museu del corall
b. El pou de gel
c. El teatre a l’aire lliure
d. L’església (chiesa) de Santa Maria Magdalena
25. Al costat de la Torre della Maddalena hi ha un element modern d’atracció
turística. Quin?
a. El parc d’atraccions més gran d’Itàlia (“Porto Avventuroso”)
b. “Lo tren de l’Alguer”
c. El submarí que recull el corall vermell
d. Una paradeta per llogar un ruc, i visitar la ciutat al damunt
26. Al nord de la ciutat hi ha un barri a part, creat en l’època de la dictadura
feixista de Mussolini (1936), on va anar gent de tota Itàlia i refugiats italians de
Croàcia. Es diu...
a. Calabona
b. Caragol
c. Fertìlia
d. Taulera
27. La samarreta de l’equip de futbol local Polisportiva Alghero (va arribar a la 2a
divisió italiana) és...
a. Blau marí
b. Blaugrana com el Barça
c. Blava i blanca
d. Quatre barres catalanes
28. “Sella & Mosca” és una prestigiosa marca algueresa, reconeguda arreu del
món, que es dedica a ...
a. Conserves de vegetals
b. Empresa hotelera
c. Joies de corall
d. Vi
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29. De totes les gelateries que hi ha a l’Alguer, quina us agrada més? (vigileu que
siguin artesanals –“artigianale”- i no industrials)
Oop’s (al lido), K2, Igloo, I Bastioni, La Viglia Mata, La Golositas, ReGelato,
Piter, Monti, Arcobaleno, Anbarok, Parad’Ice, Passione, il Sorbetto ...
I 30. Quina platja preferiu? (en italià es diu “spiaggia”)
o Al passeig marítim de Dante i el de València (pròximes però petites)
o Lido di San Giovanni (llarga i animada)
o Spiaggia
il
Tro
di
Alghero,
Calabona,
Mugoni,
Pia, Porticciolo, Lazzaretto i Le Bombarde (nord).
o Spiaggia de Tramariglio (molt al nord)
o Cala Bona, cala Burantin, platja de l’Esperança (sud)

Maria
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ACTIVITATS DE TECNOLOGIA
1 - CARACTERÍSTIQUES DELS VAIXELLS
Els viatges per mar constitueixen una part fonamental de la història de la humanitat.
Els viatges amb vaixell són un sistema de transport que des de sempre s’ha adaptat
als seus objectius. Aquests objectius van obligar als homes a produir diferents tipus,
classes i models de vaixells que es van anant adaptant i modificant segons la funció
per a la qual havien estat dissenyats. A mesura que el temps va anant passant els
vaixells van evolucionar tant en els seus models i dissenys com en la seva construcció
i la seva tecnologia.
Fes una classificació dels tipus de vaixells segons el seu:
(Fes algun dibuix i/o fotografies)
Mides:

Ús o especialitat:

Tipus de propulsió:

22

Materials:

Altres classificacions:
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Col·loca les següents 10 PARTS D’UN VAIXELL en el dibuix següent:
PROA - ÀNCORA - BABORD - HÈLIX- XEMENEIA - COBERTA - ESTRIBORD - SUPERESTRUCTURA BULB DE PROA

Investiga les característiques del vaixell en el que estàs fent el teu viatge i
expressa-les, si s‘escau, en la unitat de mesura adequada:
Nom del vaixell:_________________________________________
Edat del vaixell:____________________________
Companyia naviera:_______________________________
Capacitat màxima de passatgers:______________________________
Nombre de tripulants:_________________________
Eslora màxima:______________________
Màniga màxima: __________________________
Carena:____________________________
Velocitat màxima:_________________________
Altres característiques
(investiga):____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
Segons el dret marítim el comandament suprem del buc (incloent passatge i tripulació)
ho ostenta el Capità, ell és la màxima autoritat a bord i el responsable del
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funcionament general del vaixell així com de la seguretat dels passatgers i de la
tripulació. Determina el rumb, dirigeix i supervisa totes les operacions, així com les
funcions dels oficials i altres tripulants.
Sota la seva supervisió directa es troben les diferents àrees del vaixell:
•

Àrea de Navegació (Pont de Comandament)

•

Àrea de Propulsió (Sala de Maquines)

•

Àrea Mèdica (Hospital)

•

Àrea de Seguretat

•

Àrea d'Hostaleria

Investiga quants tripulants treballen en cada àrea i explica breument quina o quines
són les funcions principals de cadascuna.
2- ENERGIA A SARDENYA
Quines són les principals fonts d’energia de l’illa de Sardenya?

De quins tipus de centrals s’abasteix la població de Sardenya? Situa’ls en el mapa:
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Indica aquí el nom de les centrals
principals: (Indica en una llista
numerada el tipus de central)
-
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Fes un gràfic circular en el qual es representin els MWh generats (en l’any 2016 o l’any
2017) en funció dels tipus de centrals.

Quin percentatge representen les centrals d’energia amb fonts renovables?

3- TRANSPORT I COMUNICACIONS
-

Sobre el mapa de Sardenya, dibuixa les principals línies ferroviàries. Indica les
ciutats més importants.
- Sobre el mateix mapa, indica els ports i aeroports de l’illa
- Dibuixa les principals autopistes de l’illa
Qüestionari:
1,- De quants km de línies ferroviàries disposa l’illa de Sardenya? (Aproximat)
_________________
2,- Quines són les dos companyies ferroviàries de Sardenya?
_____________________i _____________________
3,- Ciutats amb port marítim:____________________________________

4,- Ciutats amb aeroport:__________________________________________

5,- Utilitza l’escala gràfica del mapa adjunt i indica les següents dades en km:
Mides de l’illa: AMPLADA:_______________LLARGADA:_________________
Km2 totals:________________________
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