
Dels orígens de Roma a l’Imperi

Objectius

 Conèixer els períodes de la història de l’Antiga Roma: Monarquia, República i Imperi.

 Saber representar, amb mitjans informàtics, en una línia del temps els períodes de la història de 

l’Antiga Roma.

 Saber els fets que marquen l’inici i fi de cada període.

 Conèixer els trets més bàsics de la Monarquia romana: sistema d’elecció del rei, els etruscs, causa 

de la fi de la Monarquia.

 Conèixer els trets més bàsics de la República romana: funcions de l’assemblees romanes, 

principals institucions, expansió del territori, conflictes socials i polítics i fi de la República.

 Conèixer els trets més bàsics de l’Imperi romà: paper de l’emperador, funcions de les institucions 

i abast territorial de l’Imperi romà.

Descripció de l’activitat 

Diverses  activitats  per  treballar  la  cronologia  de  la  història  de  l’Antiga  Roma  i  les  principals 

característiques de cadascuna de les etapes: Monarquia, República i Imperi.  Començaran elaborant una 

línia del temps a partir de la informació que trobaran a Internet a l’adreça que se’ls proporciona. Després, 

a  patir  de breus  textos  informatius,  han d’anar  responent  preguntes  relacionades amb cadascun dels 

períodes esmentats. Acabaran la fitxa comentant, a partir de la interpretació d’un mapa conceptual, les 

principals diferències entre l’organització política de la República i l’Imperi.

Recursos emprats 

Pàgina web : Fascina’t amb les C. Socials amb TIC

Temporització

1 hora 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 1r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

El treball de l’alumnat se centra en una fitxa que comprèn tres apartats: elaboració d’una línia del temps, 

respondre preguntes a partir de la lectura de textos breus i interpretar un mapa conceptual.

a) Per a l’elaboració de la línia del temps podeu fer-ho amb el programa que els vostres alumnes hagin 

après per elaborar-ne d’altres en temes anteriors. No obstant, si no n’han fet mai utilitzant l’ordinador o 

bé si  voleu que aprenguin  un altre programa en l’apartat  ”Altres  documents”  us hi  poso uns  quants 

enllaços.

b) Les qüestions que es plantegen són senzilles i els textos molt breus, però convindria, en corregir-ho, 

ampliar la informació per tal que els quedin assolits els objectius especificats en l’apartat corresponent.
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c) Cal assegurar-nos que en la correcció oral els queden clares les diferències entre les dues formes de 

govern, i que són capaços/es de verbalitzar-ho.

El material de l’alumne el trobareu amb format pdf, però també en format web i en word. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:

 Períodes de la història de l’Antiga Roma: Monarquia, República i Imperi.

 Fets que marquen l’inici i fi de cada període.

 Sistema d’elecció del rei, els etruscs, causa de la fi de la Monarquia.

 Funcions de l’assembles romana, principals institucions, expansió del territori, conflictes socials i 

polítics. I fi de la República.

 Paper de l’emperador, funcions de les institucions, abast territorial de l’Imperi romà.

Competències

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual

 Us del vocabulari específic de la matèria

 Tractament de la informació i competència digital

Processos

 Anàlisi de fonts secundàries

 Identificació de categories temporals

Documents adjunts

Material per a l’alumnat

● Dels orígens de Roma a l’Imperi  ( a documents per a l’alumnat ).

Per treballar  directament a internet  a:

http://montse.quintasoft.net/ac_complementaries/roma/evolucio/evolucio_roma.htm

Aquest enllaç l’alumnat el té en la seva fitxa de treball: Dels orígens de Roma a l’Imperi.

Altres adreces: 

Programes per elaborar línies del temps:

● http://www.dipity.com/

● http://www.xtimeline.com/

● http://www.educared.net/profesoresinnovadores/unidades/verunidad.asp?id=609  

Aquests enllaços els/les alumnes els tenen a la pàgina web esmentada.

Itinerari

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