
Dimensió món actual

Repassem les capes de la Terra 
medi natural 2 9

  Preparació del joc:

1  Retalleu les etiquetes.

2   Prepareu dues capses. En una poseu-hi els noms  
i en l’altra, les explicacions.

3  Feu dos grups de sis alumnes per a cada joc.

  Regles del joc:

•  Un alumne d’un grup agafa una 
etiqueta d’un nom, el llegeix 
i explica què és. La resta de 
membres del grup l’ajuden si cal.

•  Es puntua amb una estrella si la 
definició que fa és correcta.

•  Després, agafa una etiqueta  
un membre de l’altre grup i fa  
el mateix.

•  S’alternen els membres dels 
grups fins que han agafat les sis 
etiquetes.

•  Finalment, se sumen les estrelles 
de cada grup.

•  Cada alumne agafa una etiqueta 
d’una explicació, la llegeix i, 
després, diu el nom de la capa 
corresponent. La resta de 
membres del grup l’ajuden si cal.

•  Es puntua amb una estrella  
si el nom que diu és correcte.

•  Després, agafa l’etiqueta un 
membre de l’altre grup i fa  
el mateix.

•  S’alternen els membres dels 
grups fins que han agafat les sis 
etiquetes.

•  Finalment, se sumen les estrelles 
de cada grup.
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  Etiquetes per retallar:
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És la capa d’aire  
que envolta la Terra. 

És el conjunt de tota l’aigua 
que hi ha a la Terra.

És la capa de la geosfera  
que hi ha entre la superfície  

i el centre de la Terra.

MANTELL

NUCLI

MANTELLGEOSFERA

ATMOSFERA

ESCORÇA

HIDROSFERA

És la part de la Terra formada 
per roques i minerals.

És la capa de la geosfera  
que hi ha a la superfície  

de la Terra.

És la capa de la geosfera  
que hi ha al centre de la Terra.


