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Introducció 
 

Objectiu del treball i la seva avaluació dins el cu rrículum de l’ESO 

 

El Treball de Síntesi  és un conjunt d'activitats d'ensenyament i aprenentatge 
fetes en equip, per desenvolupar competències complexes i comprovar si s'ha 
aconseguit, i fins a quin punt, que l'alumnat sigui capaç d'aplicar les 
competències bàsiques treballades en les diferents matèries per a la resolució 
de qüestions i problemes relacionats amb la vida pràctica. Integra continguts de 
diverses matèries.  

Al llarg del treball, l’alumnat ha de mostrar capacitat d’autonomia en 
l’organització del seu treball individual, i també de cooperació i col·laboració en 
el treball en equip. 

S’ha de fer un Treball de Síntesi en cadascun dels tres primers cursos de l’etapa. 
Aquest, a efectes de qualificació, tindrà la consideració d’una matèria optativa. 

 El treball es farà en grups de quatre alumnes. 

 

-  Avaluació:  Cada persona del grup tindrà una nota individual que s’obtindrà 

valorant: 

● Actitud: Es valorarà l' interès per la feina, puntualitat, participació en el 
treball.... 

● Dossier del treball: Es valorarà la correcció de les respostes, l’adequada 
presentació, la correcció ortogràfica,... 

●  Exposició oral:  Es valoraran tant els coneixements del contingut d'aquest 
dossier com la capacitat d’exposar-los correctament davant del tribunal.  

 
Per fer l’exposició oral: 

 
- Els membres del grup acordaran la part del treball que haurà d’exposar cadascú 

davant del tribunal. 
- La durada total de l’exposició ha de ser d'uns 15 minuts. 
- L’alumne/a no pot llegir durant l’exposició i es valorarà l'ús de noves tecnologies 

(Word, Power Point, Prezi,...) o d'altres suports gràfics i/o auditius. 
- Un cop finalitzada l’exposició el tribunal els farà alguna pregunta sobre les 

diferents activitats del treball. 
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� 
La fàbrica Vilumara actual va ser projectada entre els anys 1900 i 1905 per 

Francisco Vilumara i Bayona, industrial seder, dibuixant i tècnic. Es va construir 
entre els anys 1906 i 1907. 

El dia 13 de maig de 1907  la fàbrica,  moguda per una màquina de vapor, 
es posà en marxa. Popularment se la coneixia com "Les Sedes". 

El 6 de desembre de 1982 la fàbrica va tancar i va ser adquirida per 
l'Ajuntament de l'Hospitalet i la Generalitat, que la recuperarà com a Institut 
Públic d'Ensenyament...... 
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1. CIÈNCIES SOCIALS 
 

1. Explica breument i amb les teves paraules la dif erència entre el sector terciari i els 
altres dos:  

  

  

  

  
2. Anota a quin continent pertanyen els elements de l relleu terrestre següents: 

– Caucas: ........................   – Altiplà del Tibet: ...................– Ganges: ............................. 

– Orinoco: ......................  – Atles: ......................... – Zagros: .............................. 

– Gran Plana: .................  – Zambezi: .......................... – Les Guaianes: .................... 
 

3. Completa les afirmacions següents: 

– La Unió Europea és ..........……………….................................................................... 

................……………….............................................................................................
. 

– La Unió Europea va iniciar-se amb els Tractats de .............., signats l’any...................., 

entre els països següents:............................................................................................... 

......................................................................................................................................... 

4. Amb l’ajuda de l’ATLAS anota 5  rius que desemboqui n a cada franja costanera 
espanyola (no et deixis els 6 més importants). 

– Costa cantàbrica: ……………...........................................................…………………………......................... 

     
……………............................................................………………......……..…................................................ 

–  Costa gallega: ……………............................................................………………......……..…....................... 

....................................................................................................................................................................... 

– Costa atlàntica andalusa:............................................................................................................................. 

 
....................................................................................................................................................................... 

 



Institut Can Vilumara                                        Treball de Síntesi de 3r d’ESO                                           5 
 

– Costa Mediterrània:…………...........................................................……………........……...……................ 

..................................................................................................................................................................... 

5. Assenyala els rius de la llista anterior al mapa, j untament amb les unitats de relleu 
següents: Massís Galaic, Monts de Lleó, S. Cantàbric, S, Ibèric, Pirineus, S. Central, Muntanyes 
de Toledo, Serra Morena, S. Bètica i S. Penibètic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Taula 1:  Evolució de la població de dret (empadronada) de l'Hospitalet  del 1900 al 2008 per 
dècades. 

Anys  Habitants  Anys  Habitants  Anys  Habitant s Anys  Habitants  

1900 4891 1930 33567 1960 123282 1990 274559 

1910 6226 1940 50070 1970 240665 2000 242480 

1920 12393 1950 71580 1980 295073 2008 266973 

    Font: Censos i Padrons d'habitants. Estadística Municipal. 

Taula 2:  Densitats de població de L’Hospitalet als últims anys        

ANYS 1981 1986 1991 1996 2001 2006 2007 2008 
Habitants 295.07

3 
279.779 272.578 255.050 239.019 251.848 253.78

2 
 

Densitat (h./km²) 23.631 22.406 21.829 20.426 19.142 20.169 20.324  
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6. Amb les dades anteriors: 
● Calcula la superfície en km2 de L’Hospitalet: .............................. 

● Completa l’any 2008 de la Taula 2  (de densitats). 

NOTA: Les fórmules a la pàgina 66. Cal que recordis com s’aïlla una variable d’una equació de 1r grau. 

7. Fes una gràfica lineal de l’evolució de la densitat  de  població de l'Hospitalet amb 
les dades de la Taula 2.  

 

INSTRUCCIONS: 

EIX HORITZONTAL (Abscisses,  x): Assenyala el temps. Gradua’l en dècades, una cada dos quadres 
grans, des de 1980 a 2010. Els quadrets petits et serviran per marcar els anys intermedis. 

EIX VERTICAL (Ordenades, y): Senyala la densitat. Gradua’l en milers d’habitants, 10.000 cada dos 
quadres grans. Els quadrets petits et serviran per marcar les quantitats intermèdies. 
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2. CIÈNCIES DE LA NATURALESA

Sabies que...? 

L'any 1940 només un de cada cent habitants de la Terra vivia en una ciutat de més d'un milió de 
persones, i el 1980 la proporció ja era d'un de cada deu. A Europa, Amèrica i Austràlia, més del 
70% de la població es pot considerar urbana. Ciutat
i Seül superen amb escreix els deu milions d'habitants. Al nostre país  es calcula que més del 80% 
de la població és urbana, ja que viu en ciutats de més de deu mil habitants. Només a l'àrea 
metropolitana de Barcelona es concentren més de tres milions de persones, amb una densitat de 
6.360 hab/km2. 

  Creixen les ciutats, creixen els problemes

Les àrees urbanes constitueixen l' indret on els canvis del medi natural han estat més 
intensos, on s'ha arribat a l'extr
transformats -com ara la serra de Collserola a Barcelona o la Casa de Campo de Madrid
són més que illes dins del medi urbanitzat. 

Les ciutats, per les seves característiques, han generat u
ambientals que afecten directament les condicions de vida dels ciutadans que hi viuen. 
Paradoxalment, doncs, el creixement del medi urbà posa en crisi les mateixes ciutats.

1. El medi urbà evoluciona.

Observa aquests tres dibuixos e
mateixa ciutat. 
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CIÈNCIES DE LA NATURALESA
 

BIOLOGIA I GEOLOGIA 
 

L'any 1940 només un de cada cent habitants de la Terra vivia en una ciutat de més d'un milió de 
persones, i el 1980 la proporció ja era d'un de cada deu. A Europa, Amèrica i Austràlia, més del 
70% de la població es pot considerar urbana. Ciutats de l'Àsia com ara Tòquio, Shanghai, Calcuta 
i Seül superen amb escreix els deu milions d'habitants. Al nostre país  es calcula que més del 80% 
de la població és urbana, ja que viu en ciutats de més de deu mil habitants. Només a l'àrea 

rcelona es concentren més de tres milions de persones, amb una densitat de 

Creixen les ciutats, creixen els problemes 

Les àrees urbanes constitueixen l' indret on els canvis del medi natural han estat més 
intensos, on s'ha arribat a l'extrem de l'artificialització, on els espais amb vegetació i menys 

com ara la serra de Collserola a Barcelona o la Casa de Campo de Madrid
són més que illes dins del medi urbanitzat.  

Les ciutats, per les seves característiques, han generat un gran nombre de problemes 
ambientals que afecten directament les condicions de vida dels ciutadans que hi viuen. 
Paradoxalment, doncs, el creixement del medi urbà posa en crisi les mateixes ciutats.

El medi urbà evoluciona.  

Observa aquests tres dibuixos esquemàtics. Poden ser moments històrics diferents d’una 
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CIÈNCIES DE LA NATURALESA 

L'any 1940 només un de cada cent habitants de la Terra vivia en una ciutat de més d'un milió de 
persones, i el 1980 la proporció ja era d'un de cada deu. A Europa, Amèrica i Austràlia, més del 
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de la població és urbana, ja que viu en ciutats de més de deu mil habitants. Només a l'àrea 

rcelona es concentren més de tres milions de persones, amb una densitat de 

 

Les àrees urbanes constitueixen l' indret on els canvis del medi natural han estat més 
em de l'artificialització, on els espais amb vegetació i menys 

com ara la serra de Collserola a Barcelona o la Casa de Campo de Madrid- no 

n gran nombre de problemes 
ambientals que afecten directament les condicions de vida dels ciutadans que hi viuen. 
Paradoxalment, doncs, el creixement del medi urbà posa en crisi les mateixes ciutats. 

squemàtics. Poden ser moments històrics diferents d’una 
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a. Caracteritza l’ocupació de l’espai i el creixement de la ciutat. 
 

 

 

 

 

b. Indica la cronologia i compara les etapes de creixement de cada medi 
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Les ciutats com a ecosistemes 

Molts autors han definit la ciutat com un tipus d'ecosistema més que l'espècie humana ha 
afegit als que ja existeixen. En els ecosistemes hi ha l'anomenat biòtop. que es podria definir 
com el conjunt de característiques físiques d'un lloc concret que permeten la presència 
d'éssers vius. Aquests éssers vius en conjunt constitueixen una comunitat o biocenosi . 

En tot ecosistema s'estableixen interaccions entre els organismes i el medi on viuen. Això 
vol dir que es relacionen tant amb el lloc físic com amb els altres éssers vius, és a dir, que hi 
ha un flux de matèria i d'energia que dóna un dinamisme característic dels ecosistemes. 

En el relleu urbà se superposen estructures artificials fetes per l'espècie humana, com per 
exemple edificis i vies de comunicació. L'activitat humana condiciona l'expansió de la resta 
d'espècies: algunes van desaparèixer a conseqüència de la destrucció dels seus hàbitats 
naturals; altres, oportunistes, han tret profit del nou medi i conviuen amb els humans com 
uns ciutadans més. L'activitat a la ciutat arriba a modificar algunes de les variables 
climàtiques, per exemple la temperatura. Al medi urbà es consumeix energia que 
generalment ve de lluny, s'hi extreuen recursos del subsòl i també s'importen materials per a 
la construcció. A les ciutats hi ha un veritable flux de matèria i d'energia, per la qual cosa es 
pot parlar d'ecosistema: però d'un determinat ecosistema amb una problemàtica molt 
especial. 

 

2. Els elements de l'ecosistema urbà 

Segons la definició d'ecosistema, contesta les qüestions: 

a. Esmenta elements de la teva ciutat que formin part del biòtop. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Esmenta éssers vius de la ciutat que comparteixen biòtop amb la població humana. 
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c. Observa l'esquema següent: 
 

 

Indica la direcció de les sagetes, és a dir, si les fletxes són d’entrades (1) o sortides (2) de 
matèria i d’energia. 
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Els residus 

Un residu és la resta de qualsevol tipus de matèria en estat sòlid, líquid o gasós, que s'ha 
sotmès a un procés de fabricació, elaboració o transformació. Una part d'aquesta matèria ha 
estat utilitzada o consumida per les persones; l'altra part ha estat abandonada. 

Moltes deixalles es poden reciclar: el paper, en paper reciclat; el vidre, en vidre nou; la 
matèria orgànica, en adobs i biogàs, etcètera. Per tant, molts residus es poden transformar 
en nous recursos. 

Sabies que...? 

Amb 1.000 kg de paper vell podem evitar que s'hagin de fer servir 1.000 kg de fusta per fabricar-
ne de nou.  
Cada tona de vidre recuperat representa un estalvi de 125 kg de petroli per fabricar vidre nou. 

Els residus es poden gestionar de moltes maneres, que podem classificar en les següents 
categories: 

• Reducció a l'origen: les mesures que es poden prendre són substitucions de les primeres 
matèries, millores de la qualitat d'aquestes primeres matèries, canvis en els procediments de 
gestió, millores en la gestió, etcètera. 

• Reutilització:  és donar un nou ús a un residu, tornant-lo a convertir en un producte útil. 

• Reciclatge: és l'ús d’un residu com a primera matèria d'un nou producte gràcies a un procés 
industrial que el transforma. En aquest procés és important aplicar una bona política de recollida 
selectiva  que el faci més eficient. 

• Tractament de residus: qualsevol mètode, tècnica o procés que canviï les característiques 
físiques, químiques o biològiques d'un residu amb la finalitat de neutralitzar-lo, recuperar un 
recurs material (compostatge) o energètic, o bé convertir-lo en un residu inert. 

• Dipòsit: és l'abocament, el dipòsit o la descàrrega d'un residu especial a l'interior o damunt 
d'un terreny. 

3. Identifica residus: 
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Els residus s'han de poder identificar: sòlids, líquids o agrícoles. A més, se n'ha d'especificar 
l'origen: agrícola, industrial o urbà. 

 

a. A partir del dibuix, identifica els residus sòlids, els residus líquids i els residus gasosos 
que hi ha en la il·lustració. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
b. Tots els residus que has identificat en el dibuix tenen el mateix origen? Assenyala 

almenys tres tipus diferents de residus segons el seu origen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
c. Tots els residus que hi ha en el dibuix són inservibles? N'hi ha algun que es recuperi? 

Assenyala els residus que podem reciclar i  quins s'han de tractar per minimitzar-ne els 
efectes. 

 
 
 
 
 
 

RESIDUS 

 Milions de tones/any  % total  
Residus sòlids urbans   
*domèstics 43 15,87 
    llots 11 *4,06 
    depuradores 10 *3,69 
    enderrocs construcció 22 *8,12 

Residus industrials 13,8 4,98 
  *inerts 12 *4,43 
  *tòxics 1,8 *0,55 

Residus minerals 70 25,85 

Residus forestals 17 6,36 

Residus agrícoles 35 12,92 

Residus ramaderia 92 33,97 

  *cria 62 *22,90 

  *escorxador 30 *11,07 
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LA PLUJA ÀCIDA  

La degradació de molts boscos de la Selva Negra, els Vosges i el Jura, a Alemanya, França 
i Suïssa, respectivament, va ser la causa que va cridar l’atenció dels científics sobre 
l’anomenada pluja àcida, una pluja d’acidesa molt superior a la normal. 

La pluja natural no contaminada és lleugerament àcida a causa del diòxid de carboni, que, 
quan es dissol en l’aigua, dóna lloc a l’àcid carbònic, H
d’acidesa de les pluges àcides és molt més alt a causa de la presència, fonamentalment, 
d’àcid sulfúric, H2SO4, i d’àcid nítric, HNO

 

El procés que hi té lloc és el següent: un dels gasos contaminants de l’atmosfera, el diòxid 
de sofre, SO2, es pot oxidar i passar a triòxid de sofre, el qual, quan reacciona amb l’aigua 
de pluja, produeix l’àcid sulfúric. Altres contaminants, els òxids de nitrogen, donen lloc a la 
formació d’àcid nítric, que també queda dissolt a l’aigua de pluja. D’on prov
sofre i els òxids de nitrogen?

 

Aquests contaminants poden tenir un origen natural. Així, per exemple, els volcans en 
erupció en desprenen juntament amb altres gasos.

 

Però la contaminació principal és artificial, la provoca l’ésser humà.
com a conseqüència de combustions a altes temperatures, com les que es duen a terme a 
les centrals tèrmiques i als motors de combustió, són les principals causants de la pluja 
àcida. 

Les altes xemeneies de les fàbriques i de les cen
més petita als terrenys pròxims, però els àcids resultants de les reaccions s’incorporen als 
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FÍSICA I QUÍMICA 

La degradació de molts boscos de la Selva Negra, els Vosges i el Jura, a Alemanya, França 
i Suïssa, respectivament, va ser la causa que va cridar l’atenció dels científics sobre 
l’anomenada pluja àcida, una pluja d’acidesa molt superior a la normal.  

La pluja natural no contaminada és lleugerament àcida a causa del diòxid de carboni, que, 
quan es dissol en l’aigua, dóna lloc a l’àcid carbònic, H2CO3. Això no obstant, el grau 

desa de les pluges àcides és molt més alt a causa de la presència, fonamentalment, 
, i d’àcid nítric, HNO3, dissolts en l’aigua. 

El procés que hi té lloc és el següent: un dels gasos contaminants de l’atmosfera, el diòxid 
, es pot oxidar i passar a triòxid de sofre, el qual, quan reacciona amb l’aigua 

de pluja, produeix l’àcid sulfúric. Altres contaminants, els òxids de nitrogen, donen lloc a la 
formació d’àcid nítric, que també queda dissolt a l’aigua de pluja. D’on prov
sofre i els òxids de nitrogen? 

Aquests contaminants poden tenir un origen natural. Així, per exemple, els volcans en 
erupció en desprenen juntament amb altres gasos. 

Però la contaminació principal és artificial, la provoca l’ésser humà. Les emissions de gasos 
com a conseqüència de combustions a altes temperatures, com les que es duen a terme a 
les centrals tèrmiques i als motors de combustió, són les principals causants de la pluja 

Les altes xemeneies de les fàbriques i de les centrals tèrmiques permeten una contaminació 
més petita als terrenys pròxims, però els àcids resultants de les reaccions s’incorporen als 
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La degradació de molts boscos de la Selva Negra, els Vosges i el Jura, a Alemanya, França 
i Suïssa, respectivament, va ser la causa que va cridar l’atenció dels científics sobre 

La pluja natural no contaminada és lleugerament àcida a causa del diòxid de carboni, que, 
. Això no obstant, el grau 

desa de les pluges àcides és molt més alt a causa de la presència, fonamentalment, 

El procés que hi té lloc és el següent: un dels gasos contaminants de l’atmosfera, el diòxid 
, es pot oxidar i passar a triòxid de sofre, el qual, quan reacciona amb l’aigua 

de pluja, produeix l’àcid sulfúric. Altres contaminants, els òxids de nitrogen, donen lloc a la 
formació d’àcid nítric, que també queda dissolt a l’aigua de pluja. D’on provenen el diòxid de 

Aquests contaminants poden tenir un origen natural. Així, per exemple, els volcans en 

Les emissions de gasos 
com a conseqüència de combustions a altes temperatures, com les que es duen a terme a 
les centrals tèrmiques i als motors de combustió, són les principals causants de la pluja 

trals tèrmiques permeten una contaminació 
més petita als terrenys pròxims, però els àcids resultants de les reaccions s’incorporen als 
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núvols; per tant, el vent els pot transportar lluny del lloc on s’ha originat la contaminació. Per 
exemple, les pluges àcides d’Escòcia, Noruega i Suècia han estat atribuïdes a les indústries 
d’Anglaterra, de la Selva Negra i de la conca del Ruhr, a Alemanya. 

La pluja àcida té conseqüències greus per a la vegetació de les zones on cau amb 
regularitat. Amenaça la salut de les persones i dels animals, destrueix la vida dels llacs i 
rius, acidifica els terrenys i perjudica els arbres, que arriben a morir. Afecta els edificis, els 
monuments, les pintures i les estructures metàl·liques. 

Fórmula  Nom 

NH3  

H2  

SO2  

NO  

CO2  

CO  

NaOH  

H2SO4  

HNO3  

 

 

 

Observa el dibuix anterior i respon a les preguntes  següents : 
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a. Quines emissions de les fàbriques provoquen la pluja àcida? 

 

 

b. Com actua la pluja àcida sobre el terra i els edificis? 

 

 

c. Quines emissions de les fàbriques provoquen l’efecte hivernacle? 

 

 

d. Quin efecte té la contaminació atmosfèrica de les ciutats sobre els seus habitants? 
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3. VISUAL I PLÀSTICA
 

1. Dibuixa la planta baixa de l'edifici  2 segons s'in dica a la làmina 1 a escala 
1:200. 
Utilitza una cartolina DIN
necessitaràs els laterals per fer l’exercici 2.  A  continuació dibuixa les cotes 
corresponents de cada costat dels espais de l’edifi ci així com les línies 
auxiliars de cotes i les línies de cota. Et caldrà cinta 
mesures dels costats. Les mesures dels espais dels departaments i despatxos 
els pots deduir mesurant les aules dels costats. An ota les cotes en metres amb 
llapis, i finalment indica els metres quadrats de l a superfície de tota la pl
baixa ( pots fer les operacions a la pàgina següent

 
       Fixa't en l'exemple següent com es col· loquen les línies i les cotes que acompanyen el dibuix.
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VISUAL I PLÀSTICA

Dibuixa la planta baixa de l'edifici  2 segons s'in dica a la làmina 1 a escala 

Utilitza una cartolina DIN -A3. Traça el dibuix centrat en la cartolina, donat que 
necessitaràs els laterals per fer l’exercici 2.  A  continuació dibuixa les cotes 
corresponents de cada costat dels espais de l’edifi ci així com les línies 
auxiliars de cotes i les línies de cota. Et caldrà cinta mètrica per prendre les 
mesures dels costats. Les mesures dels espais dels departaments i despatxos 
els pots deduir mesurant les aules dels costats. An ota les cotes en metres amb 
llapis, i finalment indica els metres quadrats de l a superfície de tota la pl

pots fer les operacions a la pàgina següent). 

Fixa't en l'exemple següent com es col· loquen les línies i les cotes que acompanyen el dibuix.

 cota             línia de cota         línia auxiliar de cota

 

                                                                  làmina 1 

d’ESO                                           16 

VISUAL I PLÀSTICA 

Dibuixa la planta baixa de l'edifici  2 segons s'in dica a la làmina 1 a escala 

dibuix centrat en la cartolina, donat que 
necessitaràs els laterals per fer l’exercici 2.  A  continuació dibuixa les cotes 
corresponents de cada costat dels espais de l’edifi ci així com les línies 

mètrica per prendre les 
mesures dels costats. Les mesures dels espais dels departaments i despatxos 
els pots deduir mesurant les aules dels costats. An ota les cotes en metres amb 
llapis, i finalment indica els metres quadrats de l a superfície de tota la pl anta 

Fixa't en l'exemple següent com es col· loquen les línies i les cotes que acompanyen el dibuix. 

cota             línia de cota         línia auxiliar de cota 
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4. MATEMÀTIQUES 
  

1. La taula següent dóna la superfície dedicada a conr eus diferents en els anys 
1860, 1945 i 1955 a l’Hospitalet. 

SUPERFÍCIE AGRÍCOLA DE L’HOSPITALET CLASSIFICADA PE R CONREUS 

Tipus de conreu 
Superfície en hectàrees 

1860 1945 1955 

                            REGADIU 

Horta 38,12 278,19 486,11 

Cereals 686,87 426,18 103,10 

Total REGADIU    

    

                               SECÀ 

Cereals 877,30 242,16 106,66 

Vinya 146,35 23,51 11,02 

Garrofers 0 7,56 8,57 

Ametllers 0 0 1,12 

Oliveres 0 0 0,12 

Fruiters 0 2,09 3,58 

Total SECÀ    

    

                              FORESTAL 173,74 15,86 37,14 

    

Total xifres en hectàrees    

Font: FRANCISCO IVERN: Hospitalet, municipio suburbano, CSIC, Barcelona, 1960. 
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a. Omple les caselles ombrejades de la taula 
 

 
QÜESTIONS A RESOLDRE  

 
b. Fes un diagrama de barres que representi el nombre d’hectàrees totals de regadiu, de 

secà i forestals per a cada any (3 barres: una de regadiu, una altra de secà i una altra de 
forestal per a cada any). 

 

RESPOSTES A L’EXERCICI 1 
b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. En quin dels anys estudiats es dediquen més hectàrees a activitats agrícoles? 
 

 
 
 
d.  Quina ha estat l'evolució de cada un dels tres tipus de conreu al llarg d'aquests anys? 

(descensos ràpids, manteniment, augment,...) 
 

▪ Regadiu: 

 

 

▪ Secà:  
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▪ Forestal: 
 

2. La taula següent dóna el nombre d’indústries i de t reballadors dels diferents 
sectors industrials l’any 1930 a l’Hospitalet.  

ESTRUCTURA INDUSTRIAL L’ANY 1930 

Sector Industrial Indústries %  Indústries Treballadors % Treballadors  

Tèxtil 21 3,49% 3585  

Metal·lúrgia  36  638 8,69% 

Construcció 26  1140  

Ceràmica 12 1,99% 445 6,06% 

Química 30  275  

Alimentació 45  302 4,11% 

Comerç 323 53,65% 353  

Altres 109  606 8,25% 

TOTAL 602  7344  

 
Font: JOAN CAMÓS: L’Hospitalet. La nostra història, 1930-1936, Diputació de Barcelona, Barcelona, 1986 

 

a. Omple les caselles buides de la taula (arrodoneix els resultats a les centèsimes). 

 
QÜESTIONS A RESOLDRE (a la pàgina següent): 

 
 

b. Fes un diagrama de sectors amb els percentatges d’indústries per sectors industrials 
l’any 1930 a l’Hospitalet. Indica-hi els % (*). 

 
 

c. Quins són els sectors industrials més implantats  al municipi de l’Hospitalet l’any 1930? 
 
............................................................................................................................................. 
 
............................................................................................................................................. 
 
d. Fes un diagrama de sectors amb els percentatges de treballadors per sectors industrials 

l’any 1930 a l’Hospitalet. Indica-hi els %. (*) 
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(*)  Utilitza el mateix color per a cada sector industri al en els dos diagrames de 
sectors  (8 colors diferents, per exemple, blau per  al tèxtil, groc per a la metal·lúrgia,..) 
i deixa visibles i ben presentades les operacions q ue s'han de fer per calcular els 
angles. 

 
RESPOSTES A L’EXERCICI 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e. Compara els dos diagrames. Les indústries amb una presència major són sempre les 
que comptaven amb el major nombre de treballadors? Per què deuria passar això? 
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5. LLENGUA CATALANA  
 

LA NOVA IMMIGRACIÓ / LES NOVES ACTITUDS 
 

A la vostra ciutat hi ha  una organització  de reconegut  prestigi, la fundació AKWABA, que, 
entre altres coses,  col·labora amb els  col·lectius sense recursos,amb els col·lectius 
d'immigrants i duu a terme programes de sensibilització contra el racisme i la xenofòbia. 

 
El text que reproduïm és la presentació dels seus projectes de sensibilització:  

 

«Akwaba es planteja des dels seus principis la necessitat de realitzar projectes de 
sensibilització  amb l'objectiu  de  transmetre els valors de  la cooperació, la 
solidaritat i la justícia a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya. 

En les darrers anys, però, s'ha accentuat  el nostre treball en aquest camp d'acció 
convençuts que el canvi de les relacions Nord-Sud es produirà quan els habitants del 
Nord coneguin i denunciïn les situacions d'injustícia que pateixen els habitants del 
Sud. És en el Nord on existeixen els mecanismes de decisió cultural, social, política, 
ecològica i econòmica del planeta i on hem de fer una forta incidència perquè es 
produeixi aquest canvi estructural. 

Programes en contra del racisme i la xenofòbia i a favor de la multiculturalitat, 
campanyes de difusió dels drets dels infants i de denúncia de l'explotació laboral 
infantil, el comerç just i les reivindicacions com la del 0,7, han centrat bona part del 
nostre treball de sensibilització en aquests darrers anys. 

Sempre hem volgut posar  l'accent en el treball amb els infants i joves, futurs 
protagonistes d'una societat que serà multicultural i multiètnica. A ells s'adrecen 
molts dels nostres projectes de sensibilització. 

Una altra característica d'aquests projectes ha estat la presentació del vessant 
positiu de les cultures del Sud, la seva riquesa, la seva dignitat i il·lusió per cercar el 
seu propi desenvolupament. Hem proposat nombroses activitats senzilles amb la 
intenció que els diferents col·lectius de la ciutat es coneguin i comparteixin espais. 
Creiem que l'amistat i la convivència fan caure molts estereotips i barreres socials 
que ens separen.» 

1. Contingut del text 
 

a. Tenint en  compte el  contingut del text i consultant  el  diccionari  expliqueu el 
significat d'aquests mots: 

 

Sensibilització ...................................................................................................................... 
 
.............................................................................................................................................................. 
 

racisme: ................................................................................................................................ 
 
............................................................................................................................................................. 
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xenofòbia: ............................................................................................................................. 
 
.............................................................................................................................................................. 
 

estereotip: ............................................................................................................................ 

................................................................................................................................................ 
  
 

2.  Morfologia i sintaxi 
 

a. Subratlleu tots els verbs ( en forma personal i no personal) que hi ha en el text. 
 

b. Analitzeu els verbs en forma personal de les sis primeres línies del text . Per fer-ho  
ompliu el quadre següent segons el model. 
 

Forma verbal persona nombre temps mode Forma 
d'infinitiu 

conjugació 

planteja 3a singular present indicatiu plantejar 1a 

       
       
       
       
       
 

 

3.  Redacció   
 

Escriviu una redacció d'unes 150-200 paraules. La redacció és un treball individual. 
a) Imagina't que la teva família se n'ha hagut d'an ar a Alemanya 

perquè la fabrica on treballa el teu pare l'han tra slladat a 
Berlín.  Fes el relat (en primera persona) del viatge i dels  
primers dies que passes allà. Podria començar així:  
       " Tot va començar fa quinze dies, quan al pare li van confirmar que el 10 de 
setembre havia d'incorporar-se a la fabrica de Berlín..." 

 
b) Si ets tu que t’has trobat en aquesta situació, fes la redacció 

a partir de la teva pròpia experiència.  

 
 
 

 

 
Redacció de 150 a 200 paraules 

 

 



Institut Can Vilumara                                        Treball de Síntesi de 3r d’ESO                                           23 
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6. LLENGUA CASTELLANA 
 

TEMA: LA EMIGRACIÓN 
 

Preguntas de comprensión sobre el relato: "Mujer andaluza en la estación 

1. Lee el texto siguiente y responde las preguntas del final 
 

LA MUJER ANDALUZA DE LA ESTACIÓN 

 Te escribo desde mi asiento en el 
Talgo Antonio Machado con destino a 
Sevilla. Me encuentro en una mesa del 
vagón-cafetería y dudo, mientras tomo la 
pluma, si es lógico que le escriba a alguien 
que ya no existe. Pero sé que debo hacerlo y 
además me apetece. Soy un Géminis voluble 
y cargado de sensibilidad que comprende de 
pronto que, en absoluto, tiene tradición de 
narrador, pero que tiene necesidad de escribir 
estas notas con el fin de rendir un cariñoso 
homenaje a tu memoria. 

 Soy aquel andaluz que conociste junto 
al banco verde de la estación del Prat. Al que 
poco a poco fuiste contando tu triste historia, 
que llevaré para siempre en mi recuerdo. Un 
recuerdo grato y dulce, como se recuerdan las 
cosas que más has querido y admirado. Como 
se recuerda la niñez, el pueblo donde 
nacimos jugamos y crecimos. Un homenaje a 
la gente que lleva tu misma sangre, cultiva 
las mismas costumbres y utiliza la misma 
filosofía ante la vida. 

 La vi por vez primera una calurosa 
tarde de estío, sentada en un banco de madera 
de color verde del andén principal de la 
estación de Renfe, en El Prat de Llobregat, 
muy cerca del Aeropuerto de Barcelona. Era 
una mujer de tez morena, ojos vivarachos, de 
pequeña estatura y cuerpo delgado que, a 
buen seguro, no pesaría más de 45 Kg. 

 A simple vista aparentaba unos setenta 
años. Me llamó la atención su "roete" en el 
pelo, recogido por una redecilla y sujeto con 
horquillas, del que destacaba una moña de 
jazmines que le daba un aire muy andaluz. 
Hablaba sola palabras ininteligibles y se 
dirigió a mí preguntándome la hora, como si 
esperase algo que le preocupaba 
enormemente. 

-¿Qué hora tiene, joven? 

-Las cuatro y diez minutos -le dije. 
Advertí que se alegraba, que no era 
demasiado tarde para ella. 

-Pensé que ya había pasado -balbuceó. 
 A lo lejos se acercaba rápido un tren, 

el cual tocó repetidamente la bocina para 
advertir a los usuarios (que mal 
acostumbrados cruzan indebidamente las vías 
generales, en lugar de utilizar el paso 
inferior) de la llegada del tren procedente de 
la estación de Barcelona-Sants con destino 
diario a la estación de Sevilla-Plaza de Armas 
(hoy desaparecida como estación desde la 
construcción de la de Santa Justa, con motivo 
de la Exposición Universal de Sevilla-92). 

Al ver pasar el tren, la señora se 
levantó y saludó con efusividad, agitando los 
brazos al aire, cual aspas de molinos de 
viento, como quien despide a un familiar 
muy querido. 

Yo, un poco extrañado, le pregunté: 
-¿Es que viaja algún familiar suyo en 

el "sevillano"? (Así llamamos aquí al tren 
que va diariamente a Sevilla. Al mismo tren 
en Sevilla lo denominan el "catalán”). 

-No, pero me da una alegría inmensa 
verlo pasar cada tarde. Es como si algo mío 
viajase en ese tren. Como si diariamente al 
verlo recuperase la ilusión de volver a mi 
pueblo. Me sirve de consuelo. Es el bálsamo 
de mi herida mortal. Hace más de 30 años 
que salí de Utrera y no he vuelto. Temo que 
no podré volver nunca allí. 

Como andaluz preocupado por los 
problemas de mi tierra y de sus gentes, sentí 
una tremenda congoja al escuchar las 
palabras de Carmen, que así se llamaba la 
pobre mujer. 

La megafonía de la estación anunciaba 
la llegada del tren cercanías con destino 
Granollers, y presto me dirigí al andén 
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número dos, a tomar el tren hasta el Paseo de 
Gracia, para acudir como cada tarde a mi 
trabajo. Me despedí de ella, hasta otro día 
que volviésemos a vernos. 

Eso sucedió al cabo de unos días, a la 
misma hora y en el mismo lugar: el banco 
verde del andén de la estación del Prat. Poco 
a poco fui intimando con ella, y me fue 
relatando con aquella voz repleta de la mejor 
gracia andaluza, los avatares de su azarosa 
vida, tanto en Andalucía como después aquí 
en Cataluña. 

 Había nacido en Utrera el año 1912. 
Se crió en un cortijo situado cerca de Las 
Cabezas de San Juan y Los Palacios, llamado 
El Torbiscal, que por aquel entonces era 
propiedad de D. José de la Cámara. Esta 
hacienda latifundista, una de las más extensas 
de Andalucía, poseía cerca de diez mil 
fanegas de tierra. En El Torbiscal trabajaban 
jornaleros de toda la comarca: Las Cabezas, 
Utrera, Lebrija, Los Palacios, El Cuervo, y 
hasta algunos de Morón, Marchena y La 
Puebla de Cazalla, ya que el aperador 
Domiciano, apodado "El Perucho" era 
"morisco", es decir, de La Puebla. 

 El padre de Carmen se colocó de 
manijero de la gañanía, y allí en una de las 
casitas que el cortijo dispone para los 
braceros que trabajan habitualmente y sus 
familiares, vivió Carmen su niñez y parte de 
su adolescencia, ayudando a su madre a las 
faenas de la casa y trabajando desde los doce 
años en las labores propias de mujeres: 
escarda, siega de habas y garbanzos, 
desgranado de maíz, etc… 

También en El Torbiscal conoció 
cuando contaba sólo quince años al que sería 
su marido: José Cortés. Trabajaba allí de 
bracero. Unas veces de gañán, arando tras la 
yunta de mulos, otras escardando los verdes 
campos de trigo y cebada, segando al llegar 
el verano con los tórridos calores de la 
campiña andaluza, y vareando aceitunas en 
los meses de frío invierno. En definitiva, los 
trabajos propios del campesinado bajo 
andaluz de la época. 

 Me contaba Carmen, con un 
indescriptible brillo en sus vivaces ojos, las 
fiestas que espontáneamente celebraban en la 
gañanía los días de lluvia, en los que no se 
podía salir al campo a trabajar, quedándose 
todos allí de "juerga" al calor de la chimenea. 
Preparaban unas migas o unas sopas de 
tomate, que acompañadas de pan tostado en 

la lumbre, sardinas arenques, algunos 
zorzales que pillaban con cepos, y aceitunas, 
eran un verdadero manjar para ellos. A los 
postres, las clásicas bromas de campesinos, 
las ocurrencias espontaneas y graciosas de las 
gentes del lugar, los chistes picantes y ¿cómo 
no? los típicos cantes por fandangos y 
soleares. 

 Me recordó algunas letrillas de aquel 
entonces: 

Camino de los Palacios 
se "jirió" una pastora. 
Y como no había doctores, 
ella se curaba sola 
con la esencia de las flores. 
 
 
Que los besos de una "mare" 
no hay besos que sean más dulces 
que los besos de una "mare". 
Desde que murió la mía 
nadie ha "sabio" besarme 
como mi "mare" lo hacía. 
 
Se entrelazaban miradas entre los 

mozos y mozas que se encontraban en el 
cortijo. Se atraían, pero a la vez, les resultaba 
muy difícil relacionarse, ya que a los jóvenes, 
los padres los vigilaban más que a los pavos. 
"Hay que tener mucho cuidado con los 
forasteros que trabajan aquí. Te cogen la hora 
tonta, te dejan con el bombo, y si te vi no me 
acuerdo", le había dicho su madre más de una 
vez, no fuese a caer en los brazos de algún 
forastero embaucador de mozuelas, de los 
que solían pasar por el cortijo, y después de 
comerse la "pringá" se marchaban con otros 
vientos, como los marineros, de puerto en 
puerto. 

 Una noche, tras la peonada diaria, se 
celebró en casa de los porqueros el bautizo de 
su hijo pequeño, Juan. Fue aquella noche 
cuando vio por primera vez a José. Me contó 
que era de estatura mediana, pelo negro 
ensortijado, de tez morena, ojos color 
azabache y de andares postineros como la 
mayoría de los gitanos. Había corrido la voz 
por El Torbiscal, que Cortés tocaba bien la 
guitarra, y que era primo de Diego el del 
Gastor, vecino de Morón de la Frontera. Por 
eso lo habían convidado los padres del niño 
bautizado a la fiesta, con el fin de que pusiese 
la nota flamenca y acompañase a algunos de 
los buenos aficionados al Cante que allí 
había. Carmen miró al guitarrista, y se dio 
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cuenta de que él también le había clavado los 
ojos como un puñal. 

 Después de los cantes por soleares, 
alegrías, tangos y seguiriyas que 
interpretaron algunos aficionados de Morón y 
de La Puebla (pueblos cantaores por 
excelencia), al calor de la chimenea, el 
regusto del vino y las copas de anís y coñac, 
se fueron atreviendo otros aficionados más 
modestos con otros cantes más livianos: 
fandangillos, sevillanas y coplillas picantonas 
que hacían las delicias de los asistentes al 
bautizo. En un momento que pudo acercarse 
José a Carmen, mientras sus padres charlaban 
con sus amistades, el gitanillo le propuso una 
cita para el domingo por la tarde, cita a la que 
Carmen no rehusó, ya que le gustó José desde 
el primer momento. 

Así se conocieron y se veían todos los 
domingos por la tarde. Paseaban por la 
carretera que conduce a Sevilla. Cuando sus 
padres se enteraron que festejaba con el 
moronero, no les hizo mucha gracia. No es 
que fuese mal chaval, pero ella era más 
joven, tenía seis años menos que él, y existía 
también un prejuicio hacia los gitanos, (que 
aún existe en las postrimerías del siglo XX). 
Carmen me relató cómo huyeron una tarde 
del Jueves Santo a Arcos de la Frontera a 
casa de unos tíos de José. "Se la ha llevado, 
maldita sea toa su casta" dijeron los padres de 
Carmen. Era muy frecuente, que las parejas, 
cuando existían problemas de aceptación del 
noviazgo por parte de los padres, tirasen por 
la calle del medio. 

A los dos días avisaron al cuartel de la 
Guardia Civil -que ya sabía de qué iba la 
cosa- y los padres ya no tuvieron más 
remedio que aceptar la unión, pues ya se 
había consumado el acto marital. Se habían 
"comido la pringa" como le dijera un día su 
madre. Su viaje de novios fue en la Isla del 
León, cerca de la playa. En una casilla que 
había junto a la almadraba. Aquella noche 
soplaba el viento de levante. Y entraba la 
arena hasta la habitación. 

 Me contaba que el banquete de bodas 
que celebraron fue un guiso de patatas con 
bacalao, una botella de manzanilla de 
Sanlúcar y unas gachas con picatostes. A los 
postres un café de puchero de "rebujina" 
mitad malta y mitad café, que a José y 
Carmen les supo a verdadera crema de café 
italiano. AI volver al Torbical, se casaron por 
la Iglesia, en una ceremonia tan sencilla que 

no duró ni diez minutos. Estuvieron 
trabajando todo el verano en el Cortijo para 
ahorrar unas pesetillas y comprar algo de 
ajuar y alquilaron una habitación en Utrera, 
cerca de la calle del Niño Perdido, en pleno 
centro de la ciudad. 

Pronto llegó la guerra. Esta les pilló 
con dos niños pequeños. Tuvieron que 
quedarse en la campiña al resguardo de las 
refriegas, en los cortijos que necesitaban 
mano de obra a cambio de comida y posada. 

Una vez terminada la guerra, ya no 
había tiros, pero "más tiros da el hambre", me 
decía. ¡Cuánto pan pastor, gardanchas, 
palmitos, brevas e higos verdes tuvimos que 
comer para matar el hambre! 

Recuerdo que un día, por poco si no 
llego al trabajo de ensimismado que me 
encontraba escuchando los relatos de 
Carmen. Camino de la oficina, en el tren, 
ponía un poco en orden todo lo que aquella 
tarde me había contado Carmen, para algún 
día yo poder narrarlo, de forma fehaciente, 
sin mayores alardes literarios, tal como ella 
me los contaba. Estaba seguro de que había 
mucha gente interesada en ese tipo de 
historias rurales, de personas humildes y 
buenas, como la que estoy describiendo. 

A los pocos días volví a encontrármela 
como siempre en el mismo lugar de la 
estación. Como quiera que yo había llegado 
con un poco de antelación, a propósito, para 
que me diese tiempo a poder conversar con 
ella, me siguió contando sus penas y cómo 
llegó a Cataluña. 

Me decía que si un día abandonó 
Andalucía no fue por ganas de ver mundo, ni 
por afán de novelería, sino porque estaba 
atravesando unos tiempos difíciles, sin 
posibilidad de trabajar. José cada noche iba a 
los cantillos y casi siempre regresaba sin 
trabajo para el día siguiente. Se juntaban más 
de cincuenta jornaleros en la plaza. El patrón 
o el manijero que éste enviaba, hacía un corro 
e iba señalando los que quería para trabajar. 
El resto de braceros, volvían para casa 
desesperados y con rabia en el corazón. 

Así, muchas noches, tuvieron que 
acostarse el matrimonio y los dos niños 
cenando un par de bollitos y un vaso de leche 
en polvo, que generosamente daban las almas 
piadosas de Caritas a aquellos que estaban 
considerados pobres de solemnidad. "Un 
buen día vendimos los pocos enseres de que 
disponíamos y cogimos el tren correo que 



Institut Can Vilumara                                        Treball de Síntesi de 3r d’ESO                                           27 
 

salía de Sevilla- Plaza de Armas y llegamos a 
Barcelona al cabo de dos días y una noche". 
Era un tren con asientos de madera, con los 
pasillos abarrotados de viajeros, maletas y 
bultos. 

Al llegar a Barcelona, se alojaron en 
una habitación para los cuatro, junto a la 
Comisaría que hay en la calle Dr. Dou, cerca 
de la calle del Carmen. José encontró su 
primer empleo en el Puerto de Barcelona, 
cargando y descargando barcos en el muelle. 
Ella, mientras tanto, cuidaba de los niños. 

Al poco tiempo, con la ayuda de un 
pariente, encontraron una barraca en casa 
Valero, junto al vertedero de Montjuich, 
(donde hoy están las instalaciones olímpicas). 
Allí vivieron durante quince años, hasta que 
demolieron las barracas existentes en la 
ladera de Montjuich y les proporcionaron una 
vivienda en Sant Cosme, de la Obra Sindical 
del Hogar, allá por los años 1970. 

Este barrio, posteriormente famoso por 
sus luchas vecinales para lograr su 
dignificación, y también tristemente célebre 
por el tráfico de drogas, está situado muy 
cerca de la pista norte del Aeropuerto. 
"Algunas veces parece que nos vaya a caer 
un avión en la alcoba". 

José Cortés, el pobre, no pudo ni 
estrenar el pisito de Sant Cosme. Enfermó de 
tuberculosis. Lo ingresaron en el sanatorio de 
Tarrasa, donde murió a los nueve meses. 
Aunque la penicilina ya estaba inventada por 
el Dr Fleming, cuando la "negra" viene 
directa a una persona, no hay nada ni nadie 
que la salve. 

Antonio, su hijo mayor, aprendió el 
oficio de ferrallista. Trabajaba en la 
construcción haciendo armaduras para las 
cimentaciones de hormigón. Era un chico 
muy tímido y poco decidido. Tenía miedo a 
la mili. Parecía que se intuía que algo grave 
le ocurriría, cuando al marchar de recluta 
hacia el Campamento de San Gregorio en 
Zaragoza, lloraba desconsoladamente al 
despedirse de su madre y su hermana Rocío. 
No llevaba allí un mes cuando su madre 
recibió la noticia de su muerte "Al servicio de 
la Patria". Le dijeron que, realizando unas 
maniobras, hubo un fuego cruzado y una bala 
le atravesó el cráneo. 

Por el contrario, la hija menor Rocío sí 
era decidida, quizás demasiado. Era capaz de 
plantarle cara al más pintado. Estaba 
acostumbrada desde su infancia y 

adolescencia en Montjuich, a tener que correr 
desde el Paralelo a las barracas huyendo de la 
"pasma". Se relacionaría con chicas de su 
edad de raza gitana que abundaban en las 
chabolas y desde pequeña le picó el gusanillo 
del cante y el baile flamenco. Con doce años 
entró a trabajar cada noche en el Tablao Villa 
Rosa, en la calle Arco del Teatro, en pleno 
barrio chino barcelonés. Formó parte del 
cuadro de La Chunga. Posteriormente bailó 
con Rafael de Jerez en varios tablaos de 
Barcelona. Zaragoza, Bilbao y el Levante 
español, y más tarde se enroló en un cuadro 
flamenco que salió a actuar al extranjero. 
Actuó en Nueva York, Tokio, Estambul, 
Frankfurt, etc. Desde el año 82 su madre no 
sabía nada de ella. 

La última vez que la vio fue el verano 
del 82, cuando vino a Barcelona, con un 
amigo brasileño. Llegaron para acompañar a 
la selección carioca que perdió en semifinales 
ante Italia en Barcelona. 

Desde aquel día no la volvió a ver. 
Sólo dos o tres contactos, bien por carta en 
Navidad o alguna llamada de teléfono, desde 
Río de Janeiro donde se encontraba en la 
última comunicación. 

Una tarde de agosto, cuando me dirigía 
a la estación, observé dos trenes parados en 
las vías y mucho gentío en los andenes. Tuve 
el pre sentimiento de que algo le había 
ocurrido a mi buena andaluza. En efecto, 
había sido arrollada por el tren sevillano, al 
que ella iba diariamente a saludar como si 
fuese de su familia. Tuve la amarga 
sensación de haber sido arrastrado en aquel 
rio de hierros que son los raíles del tren. Ese 
tren tan querido por ella le había quitado la 
vida: un fúnebre amasijo de sangre, masa 
craneal y restos de hueso y carne quedaban 
como despojos en la vía número uno. Las 
venas de su triste historia, reducidas a un 
montoncito de restos humanos tapados con 
una manta a cuadros, en espera del forense, 
para realizar el levantamiento del cadáver. 

 Recogí unos jazmines revueltos con 
algunos cabellos blancos que estaban en la 
vía, cerca del cadáver, y un pañolón negro 
que solía ponerse a modo de "toquilla". 

Consideré que nadie mejor que yo, que 
había sido confidente de sus desventuras, era 
merecedor de poder tener un recuerdo suyo, 
personal y entrañable. 

 El tren sevillano se dispuso a 
continuar su marcha hacia Sevilla. En su 
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máquina delantera portaba dos manchas rojas 
de sangre, únicas células -ya muertas- que 
volverían a la Andalucía de la pobre Carmen. 

 El primer viaje que hice a Andalucía 
fue al mes siguiente, en Septiembre. Fui a 
Utrera y en un arriate con flores que hay en la 
entrada de la Basílica de Consolación, 

deshojé los jazmines ya marchitos y los cubrí 
con tierra del mismo arriate, preludiando que 
brotarían de nuevo jazmines en su honor. 
Después, subí al camarín donde está la 
Virgen y recé por ella, con los ojos 
humedecidos por la emoción de su recuerdo. 

 

FRANCISCO MÁRMOL, Raices Andaluzas. Relatos. 

a. ¿Cómo fue la infancia de la protagonista? ¿Cómo se llama? 
 
 
 
 
b. ¿Con quién se casó? ¿Cómo fue la boda? 
 
 
 

c. ¿Por qué vinieron a Cataluña?  
 
 
 
d. ¿Dónde vivieron? 
 
 

e. ¿Cuántos hijos tuvieron? ¿Qué fue de ellos? 
 
 
 
 
f. ¿Cómo terminó la historia de la protagonista? 
 
 
 

g. Escribe unas 7 líneas sobre alguna historia que conozcas relacionada con alguna 
persona que ha emigrado. (Si no conoces a nadie puedes inventarte la historia) 
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7. LLENGUA ANGLESA
 

1. List ten objects you use in your everyday life that  can be recycled.
a. ................................. 
b. ................................. 

c. ................................. 
d. ................................. 
 

2. How many of these objects are also used in your sch ool?
 
 
 
 
 

3. Which of them are recycled by the school?
 
 
 
 
 

4. What can you do to help make our school environment ally friendly?
 
 
 
 
 
 

THE PROBLEM IS …
Climate change 

1. Complete the collocations in the text with the w ords in the box. Then listen and 
check. 

change   dioxide   energy   footprint   fossil   species   warming

 

When we burn (1)____________petrol, greenhouse gases such as carbon (2)_________ 
are released. These gases hold in heat, so the planet gradually becomes warmer. This is 
called global (3)__________.

Scientists believe that global warming causes climate (4)____________. There are more 
storms, floods, and droughts. Sea levels rise, and endangered (5)__________ lose their 
natural habitats. 

If we don’t stop carbon emissions, then the problem 
trying to reduce their carbon (6)___________. For example, they are developing forms of 
renewable (7)_________, such as wind and solar power.
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LLENGUA ANGLESA

List ten objects you use in your everyday life that  can be recycled.
e. ................................. 
f. ................................ 

g. ................................. 
h. ................................. 

i. .................................
j. .................................

How many of these objects are also used in your sch ool?  

Which of them are recycled by the school?  

What can you do to help make our school environment ally friendly?

THE PROBLEM IS … 

1. Complete the collocations in the text with the w ords in the box. Then listen and 

change   dioxide   energy   footprint   fossil   species   warming

When we burn (1)____________petrol, greenhouse gases such as carbon (2)_________ 
are released. These gases hold in heat, so the planet gradually becomes warmer. This is 

)__________. 

Scientists believe that global warming causes climate (4)____________. There are more 
storms, floods, and droughts. Sea levels rise, and endangered (5)__________ lose their 

If we don’t stop carbon emissions, then the problem will get worse. Many governments are 
trying to reduce their carbon (6)___________. For example, they are developing forms of 
renewable (7)_________, such as wind and solar power. 
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LLENGUA ANGLESA 

List ten objects you use in your everyday life that  can be recycled.  
................................. 
.................................

What can you do to help make our school environment ally friendly?  

1. Complete the collocations in the text with the w ords in the box. Then listen and 

change   dioxide   energy   footprint   fossil   species   warming 

When we burn (1)____________petrol, greenhouse gases such as carbon (2)_________ 
are released. These gases hold in heat, so the planet gradually becomes warmer. This is 

Scientists believe that global warming causes climate (4)____________. There are more 
storms, floods, and droughts. Sea levels rise, and endangered (5)__________ lose their 

will get worse. Many governments are 
trying to reduce their carbon (6)___________. For example, they are developing forms of 
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THE SOLUTIONS ARE ... 
3. Complete the sentences.  Use the first condition al. 

 

Save the planet  

 

-every little helps! 

 

 

 

If we ( 1 turn off ) lights and electrical appliances when we aren’t using them, we ( 2 not use ) 
so much electricity.                                                          

                                                                  ⇩ 

 

 

If we ( 3 not  use ) so much electricity, we ( 4 not burn ) so much fossil fuel.                                                                                       

 ⇩ 

 

 

If we  (5 burn ) less fossil fuel, we ( 6 produce)  fewer  greenhouse gases. 

 ⇩ 

 

If we ( 7 produce  ) fewer greenhouse gases, we ( 8 reduce )  global warming. 

 ⇩ 

 

If we ( 9 reduce  )global warming, the Earth’s climate (10 not change  ) so fast. 
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4.  Complete the phrases below. Make sure you know the vocabulary first. If not, 
look it up in a dictionary. 

 

 

 

 

 

 

 

Insulate                  recycle                  reduce 
 

 1        a)  __________________ our own carbon footprint.     

    b)  __________________ our  houses 
 
    c) __________________ glass, paper and plastic 
 
 

build                              combat                      invest  in 
 

      2       d) ___________________  global  warming 

   e) ___________________  renewable  energy 
 
   f) ___________________  more railways 

 

 

 

Improve                   transport                  use 
 

      3       g) ___________________ energy  efficiency 

   h) ___________________ wind and solar power 
 
   i)  ___________________ goods by rail 
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READING 

 

 EUROPE’S FIRST PLASTIC  BAG-FREE  TOWN 

Did you know that  we use 13 billion plastic bags e very year in Britain? But if you visit 
Modbury, in the county of Devon, you won’t see any plastic bags! The town’s 
shopkeepers will give you special biodegradable bag s, and you’ll need cardboard 
boxes if  you go to the supermarket. 

This project was the idea of Modbury resident Rebecca Hoskins. Rebecca makes 
documentaries for the BBC, and last year she was making a film in Hawaii, where she saw 
the terrible effects of plastic. The ocean is full of plastic, which kills thousands of birds and 
animals every year, such as turtles and birds that eat plastic bags on the beaches. If we 
don’t take action now this problem will get much worse in the future. 

When she returned home, Rebecca convinced her town to stop using plastic bags. Now, lots 
of other towns have got similar plans. So next time you go shopping, think about this: if you 
throw that plastic bag away, it will take a thousand years to disappear! 

5. Read the article and answer the questions. 

a. How many plastic bags do people use in Britain every year? 

 

 

b. What alternatives do people use when they go shopping in Modbury? 
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c. Who had the idea to make  Modbury a plastic bag-free zone? 

 

 

d. Where was Rebecca when she realized  the effects of plastic bags? 

 

 

e. What kills turtles on the beaches? 
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8. EDUCACIÓ FÍSICA 
 

Tria un esportista rellevant de l’Hospitalet i expl ica breument: 

Nom: 

Esport: 

La seva biografia 

 

 

 

Esport que practica 

 

 

 

El seu palmarès esportiu 

 

 

 

 

Si poguessis parlar amb ell/ella que t’agradaria pr eguntar-li  

 

 

 

Per què has triat aquest/a esportista 
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9. TECNOLOGIA 
  

Des del departament de Tecnologia farem una sortida  en la que visitarem diverses 
antigues fàbriques de l’Hospitalet. Et donarem un d ossier que hauràs d’omplir i 
l’hauràs d’entregar el dia de l'exposició davant el  tribunal.  

Estudia-te’l!! Et podran fer preguntes.  

 

 


