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COM ELABORAR UN MAPA CONCEPTUAL AMB CMAP? 
Descripció detallada de l’element didàctic 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Objectius  

 
1. L’objectiu principal és que l’alumne/a sigui capaç, autònomament, de descarregar-se 

aplicacions informàtiques de difusió lliure, a instal·lar-se-les i a donar-los un ús que faciliti 
l’organització de la informació. 

2. Aprendre a elaborar mapes conceptuals a través de l’aplicació cmap.  
3. Identificar un esquema i traduir-lo a un mapa conceptual, a través d’un model: la Guerra 

Civil Espanyola.  
 
 

Descripció de l’activitat  

 
Pràctica de realització d’un mapa conceptual  amb l’eina cmap. A partir d’una presentació gràfica 
de l’aplicació, es demana l’alumnat que realitzi una pràctica elaborant el mapa conceptual 
corresponent a la Guerra Civil Espanyola. 
 
 

Recursos emprats  

 
Per a la realització de l’activitat caldrà utilitzar un ordinador amb connexió a Internet, i un 
processador de textos.  
Caldrà també que utilitzin el  llibre de text  o el material emprat a l’aula, independentment de 
quina sigui la proposta editorial. 
 
 

Temporització 

 
1-2 hores 
 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

 
Alumnat de ciències socials de 4t d’ESO si l’activitat es fa seguint el model de la Guerra Civil 
Espanyola.  
Si es fa per qualsevol altre període històric, pot ser per a qualsevol nivell de l’ESO. 
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Aspectes didàctics i metodològics  

 
Les activitats es poden iniciar a l’aula, i un cop presentat el model poden continuar de manera 
autònoma. 
Es proposa treballar per parelles. 
Per al tractament de la diversitat es poden fer parelles de reforç (tutoria entre iguals), o bé fer una 
variant de l’activitat més pautada. 
 
Sessió 1:  

1. Plantejament del treball a fer.  
2. Descarregar i obrir l’aplicació cmap 
3. Presentar els alumnes algun exemple de línia de temps. 
4. Seguir la seqüència descrita en el document d’activitats 

 
Si s’ha triat elaborar el mapa conceptual de l’exemple, seguir-lo pas a pas.   
 
Es pot aplicar a qualsevol altre tema escollit pel professorat. 
 
Sessió 2:  

1. Posta en comú de l’activitat. 
2. Exposició oral sobre el mapa conceptual elaborat.  
3. Publicació en un blog o web dels alumnes. 

 
 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

 
Continguts: 
 
En aquesta proposta didàctica apareixen dos tipus de continguts: 
 

- Continguts conceptuals corresponents al currículum de 4t d’ESO o 2n de Batxillerat, sobre la 
Guerra Civil Espanyola, si es desenvolupa l’exemple. 

- Continguts procedimentals: elaboració de mapes conceptuals. 
 
Competències bàsiques  
 

- Competència social i ciutadana 
- Competències relacionades amb el  tractament d'informació i competència digital: 

Utilització de l’aplicació cmap 
- Activitats que reforcen les competències relacionades amb la cerca i organització de la 

informació: elaboració de mapes conceptuals (en general) a partir d’un esquema. 
 
 

Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat: 
Document de treball:  
CERES_ACTIVITAT_CMAP.pdf 
http://cmap.ihmc.us/ 
 
 
ITINERARI 
 
Itinerari “Les dones a la rereguarda a la Guerra Civil Espanyola”. Ordre: segon 

http://cmap.ihmc.us/

