
MITOLOGIA, PENSAMENT I ART A L’ANTIGA GRÈCIA

Objectius

Breu descripció dels objectius més importants que es persegueixen amb l’activitat. 
• Obtenir informació de mitjans audiovisuals i saber-la expressar.
• Conèixer les principals característiques dels déus i deesses gregues i els seus noms i responsabilitats.

• Comprendre els conceptes : filosofia i pensament racional i conèixer-ne el seu origen.

• Conèixer el nom dels principals filòsofs grecs.
• Aprendre les principals característiques i les principals obres de l’art grec

Descripció de l’activitat 

Activitats per treballar aspectes culturals del món grec. A partir de la informació que trobaran en un vídeo i
diverses webs han d’anar resolent els exercicis que se’ls proposen sobre mitologia, pensament racional i art. La
fitxa inclou activitats més conceptuals, d’aplicació, lúdiques i d’autoavaluació dels continguts apresos. Ofereix
la possibilitat de treballar algunes de les propostes a un nivell més bàsic.

Recursos emprats 

Video a través d’internet, diverses webs i quaderns virtuals ( autoavaluació )

Temporització

2 sessions

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 1r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

1ªsessió:

MITOLOGIA

1. Han de veure un video  ( 2 minuts) sobre mitologia grega. Com que és molt curt, millor que se’l mirin amb el

seu ordinador amb auriculars. A partir de la informació del video han de respondre un qüestionari.

FILOSOFIA, PENSAMENT RACIONAL I ART

2. Han d’anar a una pàgina web, buscar informació i fer les activitats que se’ls plantegen. 

Una vegada acabades aquestes activitats seria convenient fer-ne una correcció col·lectiva per comprovar que el
tema  a  quedat  clar,  sobretot  tenint  en  compte  que  hi  ha  conceptes  complexos  per  a  ells,  com filosofia,
mitologia o pensament racional
Si sobrés temps poden fer activitats més lúdiques sobre el tema. Trobareu l’adreça a l’apartat d’adreces.

2ª sessió: 

En aquesta 2ª sessió es duen a terme activitats de consolidació de continguts treballat en la sessió anterior, a
partir de la consulta a diverses webs.
Han d’anar a una altra web per continuar treballant el tema . L’enllaç els portarà a un índex de Grècia , i han de
fer les activitats dels apartats: DÉUS I DEESSES  i ART. 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 es poden
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guardar,  són  activitats  molt  pautades  que  han  de  fer  consultant  la  informació  als  enllaços  que  se’ls
proporcionen, i l’objectiu és que llegeixin, localitzin la resposta que necessiten, l’escriguin i ho aprenguin. Són
continguts ja treballats. No obstant en el cas de la pàgina de mitologia 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 word. 
En la mateixa web també hi ha activitats per treballar aquests continguts a un nivell més bàsic. 
A més a més de l’activitat d’autoavaluació que hi ha al final de cada apartat també hi ha una autoavaluació
final, amb preguntes molt bàsiques sobre tot el tema de l’Antiga Grècia.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Continguts

L’antiga Grècia
 Principals característiques dels deus i deesses gregues i els seus noms i responsabilitats.
 La filosofia a l’Antiga Grècia: Conceptes de filosofia i pensament racional i noms dels principals filòsofs

grecs.
 Principals característiques de l’art grec i tipus d’obres d’art més significatives.
 Noms i característiques dels  tres ordres estilístics i saber-los identificar.
 Conèixer els períodes de l’escultura grega, les seves característiques i saber-les identificar.

Competències 

Competències especialment presents:

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual
 Competències artística i cultural  
 Tractament de la informació i competència digital
 Competència d'aprendre a aprendre

Processos
Processos especialment presents en aquest element 

 Observació indirecta
 Anàlisi de fonts secundàries

Documents adjunts

Material per a l’alumnat
 4mat_cultura_grecia.doc

Adreces

Aquestes adreces l’alumnat les té en el seu full de treball o en la web que han de treballar la 2ª sessió.
1ª sessió: 2ª sessió:

Video sobre Mitologia grega
http://www.videos.es/reproductor/sol90aulavirtual6flv-
(gGQKVAgI3qo

Informació sobre Filosofia i ciència a la Grècia clàssica
http://www.xtec.es/aulanet/viatge/credit4/02/repro42d.ht
m#d0

Informació sobre L’art a l’Antiga Grècia
http://www.xtec.es/aulanet/viatge/credit4/02/repro42e.ht
m#e0

Activitats lúdiques
http://montse.quintasoft.net/grecia/enginy/pagenginy.htm

En aquestes adreces hi trobareu les activitats 
que poden realitzar la segona sessió amb dos 
nivells de dificultat: avançat i bàsic . Tant si 
treballen en una com en l’altra han de fer les 
activitats dels següents apartats de l’índex: 
déus i deesses, art i què has après ?

http://montse.quintasoft.net/grecia/indexgr
ecia.htm ( nivel avançat )

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

Itinerari

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