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Què et proposem?

HAB I TANTS
DE  CATAN

Què necessites?

A l’illa de Catan hi viuen moltes persones i cada una d’elles ha construït la seva casa a la zona que més li 
agrada. Algunes prefereixen viure a prop de la platja, d’altres, envoltades dels seus conreus, i unes poques 
es troben més a gust vivint a la muntanya per poder contemplar tota l’illa des de ben amunt.

En aquesta activitat, quatre habitants ens explicaran on viuen i per què han escollit aquest lloc per tal que 
nosaltres puguem muntar el mapa de l’illa segons les seves explicacions.

•  Les 19 peces de terreny d’un joc de Catan.

•	 	4	fitxes	de	poblat	(vermella, blava, blanca i groga).

•  Respondre a les preguntes de l’apartat 
      Com ha anat?
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ACTIVITAT: HABITANTS
DE CATAN

Abans de començar l’activitat, separa les peces de terreny segons el tipus i posa-les en piles diferents. 
A Catan hi ha 6 tipus de terrenys:

Informació prèvia

 Prats: els prats són terrenys plans on es deixa créixer l’herba per tal que pasturi 
el bestiar. A Catan el bestiar més abundant són les ovelles. També s’utilitzen 
per fer-hi pícnics i festes a la primavera. 

 Boscos: els boscos són zones poblades per arbres i matolls. Hi viuen molts 
animals i se n’extreu la fusta que s’utilitza per fer bigues, portes, mobles i una 
gran varietat d’estris.

 Conreus: el principal conreu de Catan són els cereals, i el blat és el més 
comú de tots. Amb el blat es fa la farina, i amb la farina pa i molts altres 
aliments. 

 Turons: els turons són elevacions de terreny que no arriben a ser muntanyes. 
També es coneixen amb el nom de tossals. El terreny dels turons de Catan està 
format per argila, que s’utilitza per fer maons, cassoles, testos i gerros.

 Muntanyes: les muntanyes de Catan no tenen vegetació, però l’aire és 
pur i hi ha molts llacs plens de peixos d’aigua dolça. També s’hi troben 
minerals preuats.

 Desert: l’única peça de desert de l’illa es troba al centre de Catan. La vida en 
aquest terreny és molt dura a causa de la calor i la falta d’aigua. Els habitants 
de l’illa només el creuen si tenen molta pressa per anar d’un extrem a l’altre.
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Anem-hi! 

1. Klaus: sóc pastor, però m’agrada molt el mar per poder mirar a la llunyania. 
Per això, la meva casa és a la costa, entre prats. La meva casa és de color 
vermell, i es troba en una zona formada per tres prats i un turó. Els tres prats 
estan alineats l’un darrere l’altre i la meva casa és entre dos prats i vora el 
mar. A una carretera de distància de casa meva (el costat d’una peça) cap a 
l’interior de l’illa, hi ha un turó que toca el desert per una banda. Els meus 
veïns són la Marianela i en Nicodem.

2. Nicodem: la meva casa és blava i sóc llenyataire. La zona on visc està formada 
per tres boscos i un conreu on tinc plantat una mica d’ordi. La meva casa és 
a la unió entre els tres boscos. Dos boscos toquen al mar i el tercer toca al 
desert. El meu conreu es troba entre dos dels meus boscos i el turó i un part 
d’en Klaus. El meu conreu també toca al mar per dos dels seus costats. A 
l’altra banda de la meva zona, entre les muntanyes, hi viu en Tomàs.

Llegiu atentament les descripcions dels llocs on viuen cada un dels habitants de Catan i munteu amb les 
peces corresponents el paisatge que expliquen. Tingueu en compte que la casella central ha de ser el desert. 
Poseu-la al centre de la taula abans de començar a muntar l’illa de manera que us serveixi de referència.
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3. Tomàs: la meva zona està formada per cinc peces i, com que m’agrada 
escalar, pescar i l’aire pur, vaig construir la meva casa entre tres muntanyes. 
Les tres muntanyes es toquen entre elles i són al centre de la meva zona. A 
un costat de les meves muntanyes hi ha un prat i a l’altre un bosc. La meva 
casa és groga i està situada just al mig de les tres muntanyes. Només una 
d’aquestes muntanyes arriba al mar, però no em sap greu perquè el mar 
no m’entusiasma gaire. Prefereixo els llacs. Dues de les meves muntanyes 
toquen al desert central. A una carretera de distància de casa meva tinc 
un prat que toca a un dels boscos d’en Nicodem. A una altra carretera de 
distància per l’altra banda, hi ha un bosc que toca els terrenys de la Marianela. 
M’agrada molt la meva zona!

4. Marianela: sóc pagesa i conreo blat. A l’hivern, em dedico a fer ceràmica amb 
l’argila dels turons que es troben darrere dels meus conreus. Els meus tres 
conreus donen al mar i per la part de dins es toquen amb dos turons que són 
al costat del desert. La meva casa és blanca, i es troba entre els dos conreus 
i el turó més proper a la zona d’en Tomàs.
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Una vegada que hagis muntat tota l’illa, comprova si has seguit les indicacions dels seus habitants 
correctament comparant-la amb aquesta imatge:

1. La teva illa es correspon amb la de la imatge? Si no, comprova en què t’has equivocat i completa el mapa 
correctament. Quin dels quatre habitants creus que viu en una zona millor?

2.	 Els	mapes	són	representacions	a	escala	d’un	territori.	Investiga	què	significa	la	paraula	“escala”	i	pensa	
per què és important a l’hora de fer un mapa.

3. Tot i que només hem parlat amb quatre habitants, a Catan hi viuen molts més. Mira el mapa i col·loca la 
teva casa a la zona que més t’agradi. Després escriu un text com els del dossier explicant on està situada 
i indica els motius de la teva elecció.

4.	 Si	t’ha	agradat	l’activitat,	busca	a	Internet	un	mapa	geogràfic	on	es	vegin	les	valls,	muntanyes	i	rius	de	
la zona on vius i intenta reproduir-lo amb les peces de Catan. Si et falta algun element, pots dibuixar les 
teves pròpies peces i retallar-les.
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Què hem treballat?

En aquesta activitat hem treballat sobretot la nostra competència lingüística per interpretar correctament 
informacions escrites o llegides i la nostra competència matemàtica per elaborar mapes i representacions 
en dues dimensions. També hem treballat el coneixement del medi natural en descobrir diferents paisatges 
i el medi social en explicar els materials que s’hi produeixen i les seves aplicacions.

www.devir.com 6


