
Objectius

• Aprendre les etapes de la història de l’Antiga Grecia: Arcaica, Clàssica i Hel·lenística.

• Conèixer els fets més rellevants i els anys de la història de l’Antiga Grècia.

• Localitzar i saber ubicar Grècia i les principals polis. 

Descripció de l’activitat 

Activitats per treballar la situació espacial i cronològica de l’Antiga Grècia. Hauran de buscar informació en 

les adreces d’internet que se’ls proposen, i a partir d’aquestes, localitzar i situar els llocs més significatius 

de l’Hél·lade, conèixer les característiques geogràfiques que van propiciar que fos una terra de navegants i 

comerciants, i aprendre els noms de les etapes de la història d’aquesta civilització, així com els fets més 

rellevants.  Tant  en  l’apartat  de  l’espai,  com  en  el  del  temps  hauran  de  resoldre  una  activitat 

d’autoavaluació.

Recursos emprats 

Pàgines web/ Video de “artehistoria”

Temporització

2 sessions 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 1r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

1ªpart: SITUACIÓ GEOGRÀFICA

Han de veure un vídeo  ( 2 minuts) descriptiu sobre la geografia de Grècia. Com que és molt curt, millor que 

se’l mirin amb el seu ordinador amb auriculars. A partir de la informació del vídeo han de respondre un 

qüestionari.

2ª part: SITUACIÓ CRONOLÒGICA

Han d’anar a una pàgina web on hi trobaran un dossier d’on han d’extreure informació ( scribd.com ). Veureu 

que el dossier està adreçat a alumnes de 2n cicle, però l’explicació és entenedora i assequible per a alumnes 

de 1r. A partir d’aquesta informació han de dur a terme activitats sobre la cronologia i sobre els fets més 

rellevants de la història de Grècia.
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Situació geogràfica i cronològica de Grècia



3ª part: SITUACIÓ GEOGRÀFICA I CRONOLOGICA

Han d’anar a una altra web per treballar la situació geogràfica i cronològica. L’enllaç els portarà a un índex 

de Grècia , i han de fer les activitats dels apartats: LLOC i TEMPS. La última activitat de cada apartat és 

d’autoavaluació (quadern virtual). Les activitats les poden fer directament a la pàgina web, però en aquest 

cas no les poden guardar. No obstant hi ha l’opció de poder-ho fer en un full word i poder-ho emmagatzemar. 

Ho poden fer, primer a l’ordinador i passar-ho després al document word. Són activitats molt pautades de 

continguts  ja treballats,  que han de fer  consultant  la  informació que trobaran en els  enllaços  que se’ls 

proporcionen. L’objectiu és que llegeixin, localitzin la resposta que necessiten, l’escriguin i s’ho aprenguin. 

En la mateixa web també hi ha activitats per treballar aquests continguts a un nivell més bàsic. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts

L’antiga Grècia

• Etapes de la història de l’Antiga Grecia: Arcaica, Clàssica i Hel·lenística.

• Fets més rellevants i cronologia de la història de l’Antiga Grècia : Abolició de la monarquia 

hereditària a Atenes , Guerres mèdiques, Guerra del Peloponès, Filip II, nomenat rei de Macedònia, 

 Filip II conquesta Grècia , Alexandre Magne, nomenat rei de Macedònia

• Localització de les principals  polis:  Atenes, Esparta,  Éfeso, Mileto, Rodes,  Peloponès, Macedònia, 

Mont Olimp, Mar Egea. 

Competències

Competències especialment presents: 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual

 Tractament de la informació i competència digital

 Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Processos

Processos especialment presents en aquest element 

 Anàlisi de fonts secundàries

 Identificació de categories temporals

 Identificació d’espais geogràfics
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Documents adjunts

Material per a l’alumnat

• Situació geogràfica i econòmica de l’Antiga Grècia

Adreces

Aquestes adreces els/les alumnes també les tenen en la seva fitxa de treball :

1ª sessió

Video

El podeu trobar en aquestes dues adreces:

1ª http://www.artehistoria.jcyl.es/civilizaciones/videos/231.htm

2ª http://www.youtube.com/watch?v=JOPjQ22wKww

2ª sessió

Web amb informació

http://www.scribd.com/doc/8161758/Historia-de-Grecia

Webs amb activitats

http://montse.quintasoft.net/grecia/indexgrecia.htm

http://montse.quintasoft.net/grecia/bindexgrecia.htm ( nivell bàsic )

Itinerari

És el segon element de l’itinerari: El món clàssic: Interactuem i coneguem
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