
ARC-CERES 

EL LABERINT DELS MITES 
 
Objectius  
 

• Conèixer la mitologia de la Grècia clássica i la mitologia en la era moderna 
• Fomentar l’interès pels deus i deesses clàssiques i la seva connexió amb el món actual 
• Analitzar representacions artístiques on surten els diferents mites grecs 
• Fomentar el raonament lògic i el respecte cap a altres maneres d’interpretar la 

cultura i la religió. 
 
Descripció de l’activitat  

  
L’activitat consisteix en llegir i analitzar un seguit de mites de l’antiga Grècia 

continguts una extensa pàgina web sobre la mitologia, per a la posterior realització d’una 
sèrie d’exercicis autoavaluables  

Els exercisis són variats: omplir buits, exercicis d’associació de paraules i imatges, 
mots encreuats, preguntes, anàlisi d’imatges, etc.  

 
 
Recursos emprats  

 
Per a la realització d’aquesta activitat farem ús de la webquest: 

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/wq/wqmite1.htm, amb la lectura dels textos que 
en ella s’especifiquen i les activitats autoavaluables proposades.  

Per poder desar els exercicis que vagin fent els alumnes, elaboraran un document 
word on enganxaran les activitats una vegada corregides.  
 
Temporització 
 
3 hores  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de socials de 1r d’ESO. 
Alumnat de cultura clássica del segon cicle de l’ESO. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
Aquest enllaç web presenta 10 apartats (en un menú a l’esquerra de la pantalla), amb 

diferents mites i un apartat titulat “activitats” (també en el menú de l’esquerra). 
L’estructura de l’activitat podria ser la següent: 

- Hora 1: els alumnes fan grups de 2 o 3 persones i cada grup ha de llegir, investigar i 
resumir  un dels mites que  trobem a la web assenyalada. 

- Hora 2: cada grup fa una exposició de 5 minuts sobre el mite que li pertoca, mentre la 
resta d’alumens atenen i miren l’apartat web d’aquest mite per poder observar les 
imatges. 
Realització de les activitats de la web a casa.  

- Hora 3: correcció de les activitats 
 

 
Continguts, competències i procediments que es treballen de forma 
destacada 
  
COMPETÈNCIES 

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
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• Tractament de la informació i competència digital 
• Competència d'aprendre a aprendre 

 
CONTINGUTS  
 
Mites 

• Els orígens de la humanitat 
• El Laberint de Creta 
• Edipt i el casal de Tebes 
• Perseu 
• Heracles, d’heroi a déu 
• Jàson i els Argonautes 
• La guerra de Troia 
• Mort i venjança d'Agamèmnon 
• La fundació de Roma: Ròmul i Rem 
• Monstres i éssers prodigiosos 

 
PROCEDIMENTS 
 

• Anàlisi de fonts secundàries 
• Observació 

 
 Documents adjunts  
 
CERES_El laberint dels mites 
 
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/index1.htm 
 
Una vegada entrat a aquest enllaç, cal anar a MITES (situat al menú de la part de dalt de la 

pàgina). 
 
 
Altres documents:  
 

- Recull d’enllaços amb més activitats sobre la mitologia: 
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/index1.htm 

- Webquest sobre la mitolgogia: 
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/wq/wqmite1.htm 

 
 

 


