2.– Respecte als enemics naturals dels conreus:
Es poden combatre amb diferents tècniques com la rotació de conreus, el desherbatge manual, la recollida manual d’insectes, l’elecció del moment de sembra, etc.
La millor solució és la utilització de plaguicides ja que no comporten
cap risc per a la salut humana
Els productes químics que permeten lluitar contra ells s’anomenen
plaguicides o pesticides
La lluita biològica és un conjunt de tècniques que permeten eliminar tots els ésser vius d’un camp de conreu
3.– Respecte a la ramaderia:
La cria de bestiar permet obtenir aliments per al consum humà
La cria de bestiar permet obtenir matèries primeres per a diferents
tipus d’indústries, com la tèxtil o la farmacèutica
Els animals bovins inclouen els bous, les vaques i els cavalls
L’aviram inclou tots aquells animals que es crien en corrals: conills,
gallines, porcs, pollastres, etc.
4.– Respecte als vestits:
Van sorgir de la necessitat de les persones de protegir-se de les
condicions climàtiques adverses
Són més amples en els països més freds i més ajustats en els països
més càlids
Estan fabricats exclusivament amb matèries primeres d’origen vegetal
Ens permeten tenir informació de l’estil de vida de la persona que
els porta
5.– L’habitatge:
Va néixer de la necessitat de les persones de protegir-se de les condicions climàtiques adverses i d’altres animals

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

UNITAT 2

1.– Respecte als sòls:
Les substàncies minerals poden ser de dos tipus segons el seu origen: humus si procedeixen dels vegetals i fems si procedeixen dels
animals
Els sòls amb una gran proporció de sorres es caracteritzen per retenir molt bé l’aigua
L’agricultura, a més de proporcionar aliments per a l’home i el bestiar, nodreix de primeres matèries la indústria tèxtil, la química i la
farmacèutica
Els sòls rics en argiles són molt adequats per a l’agricultura

4. RECURSOS NATURALS

Activitat 1
Indica les afirmacions correctes
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Al principi estaven construïts de pedra i després es van incorporar
altres materials com la fusta i el ferro
Consta de diferents parts: estructura, tancaments, recobriments de
les parts interiors i instal·lacions
Ha anat evolucionant d’acord amb els coneixements tecnològics de
cada època
Activitat 2
Indica a quin tipus de conreu pertanyen els següents tipus de vegetals: cereals, farratges, hortalisses, llegums i tubercles.
Conreus intensius

Conreus extensius

Activitat 3
Defineix els conceptes següents: conreu de secà, conreu de regadiu, reg
de superfície, reg per aspersió i reg per degoteig.
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Activitat 4
Relaciona les següents espècies animals amb el grup al qual pertanyen:
Bovins
Equins
Porcins
Ovins
Aviram

Ovella
Porc
Gallina
Ase
Xai
Vedella
Gall dindi
Bous

Conills
Cavalls
Gallines
Porcs
Ovelles

Activitat 6
Indica a quins tipus de materials pertanyen l’alumini, les teules, les rajoles,
el ciment, els maons, les porcellanes, la calç, el coure, el marbre, el granit
i la pissarra.
Pedra natural Derivats de la pedra Materials ceràmics Metalls

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ

Estabulació

UNITAT 2

Corral

4. RECURSOS NATURALS

Pasturatge
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Activitat 5
Indica quins tipus de cria s’utilitzen per als animals següents:

