
ARC-CERES 

 
ELS GRECS 

 
 
Objectius  
 
- Ubicar geogràficament i cronològicament la civilització grega.  
- Conèixer la influència del medi físic en el desenvolupament de les polis gregues.  
- Descriure l’organització política i econòmica de les polis.  
- Reconèixer diversos aspectes de la societat, l’economia i l’organització política del món 

grec.  
– Reconèixer els principals déus i deesses grecs.  
 
Descripció de l’activitat  
  

Aquesta activitat consta d’una webquest interactiva on l’alumnat anirà fent una sèrie 
d’activitats (omplir buits, relacionar conceptes, contestar preguntes...) amb l’ajuda 
d’enllaços d’Internet degudament indicats. A partir d’aquestes activitats es fa un ampli 
recorregut per tot el tema de la Grècia antiga: la situació geogràfica i cronològica, l’evolució 
d’aquesta civilització, l’organització de les polis, els deus i deesses gregues i les seves 
manifestacions artístiques.  

A més, aquesta webquest consta d’un apartat titulat L’enginy on l’alumnat pot 
continuar posant a prova els seus coneixements sobre l’antiguitat fent activitats en format 
joc.  
 
Recursos emprats  
 

Per realitzar les activitats plantejades, l’alumnat farà servir la pròpia webquest (on 
contestarà i corregirà les respostes) i una sèrie d’enllaços d’Internet especificats a la 
webquest. En aquests enllaços trobaran textos i explicacions sobre la temàtica de cada 
activitat.  

Per desar les activitats realitzades, l’alumnat copiarà i pegarà els exercicis en un 
document word. 
 
Temporització 
 
2 hores (si es fan les activitats de L’enginy potser faci falta una hora més) 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
1r d’ESO.  
El nivell “bàsic” està adreçat a l’alumnat amb dificultats d’aprenentatge (aula d’acollida, 
ACI, etc.) i el nivell “avançat” està adreçat per a la resta d’alumnes de 1r d’ESO. 
 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 

Malgrat que a la pròpia webquest es poden realitzar i avaluar les activitats, no hi ha 
la possibilitat de desar cap document, per la qual cosa també es recomana fer servir un 
document word on es copien i enganxen les activitats realitzades.  

Seria convenient, a la sessió següent de classe, treballar oralment els continguts 
treballats en la webquest. Se'ls podria organitzar per grups i que cada grup exposés un 
apartat del tema. 
 
 



ARC-CERES 

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

- Tractament de la informació i competència digital 
- Competència d'aprendre a aprendre 
- Competència d'autonomia i iniciativa personal 

 
CONTINGUTS 

– Situació geogràfica i temporal de la civilització grega. 
– L’evolució de la civilització grega 
– Les polis gregues 
– La religió: els deus i les deesses 
– L’art. 

 
PROCESOS 

- Anàlisi de fonts secundàries 
- Jocs 

 
Documents adjunts  
 
WEBQUEST nivell avançat: http://www.xtec.cat/~malsius2/grecia/indexgrecia.htm 
WEBQUEST nivell bàsic: http://www.xtec.cat/~malsius2/grecia/bindexgrecia.htm 
 
 
 
Altres documents: 
 

- Diapositives de Grècia:  
http://www.xtec.cat/~malsius2/diaposweb1/antiga_grecia.pdf 
 

- Unitat didàctica (treball en grup) La Grècia antiga:  
http://www.xtec.cat/~malsius2/index.htm 

 
 

 
 


