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Ens situem en el temps 
 
Objectius  

 
 Observar, analitzar i comentar un eix cronològic de la Mediterrània, Mesopotàmia i 

Egipte. 

 Conèixer i reconèixer les innovacions aportades per les civilitzacions de Mesopotàmia i 
de l’Antic Egipte. 

 Fomentar el raonament lògic i la significació de termes claus de la història: canvi, 
continuïtat, diacronia i sincronia. 

 Contemplar les idees prèvies de l’alumnat i facilitar el plantejament d’hipòtesis.  

 
Descripció de l’activitat 

  
Aquesta proposta se centra en la localització cronològica de les cultures antigues i les 
innovacions aportades per les primeres cultures urbanes. A la primera activitat, l’alumnat 
haurà d’elaborar el comentari d’un eix cronològic d’un blog. A la segona, l’alumnat haurà de 
comparar els aspectes més rellevants d’un poblat neolític amb els d’una ciutat de 
Mesopotàmia o de l’Antic Egipte. I, a la tercera, amb tot el grup-classe s’hauran de posar en 
comú els resultats de les activitats realitzades mitjançant treball cooperatiu amb l’objectiu 
de contemplar i  sintetitzar els aspectes més rellevants. 

 
 

Recursos emprats  

 
Per a la realització de les activitats, s’utilitzarà el material proposat en un blog. 

L’alumnat haurà de desar els exercicis en un document word.  

 
Temporització 
 
2 hores  
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de 1r d’ESO. 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
L’estructura de les activitats podria ser la següent: 
- Hora 1: els alumes agrupats per parelles han de realitzar l’observació i les reflexions del 

comentari d’un eix cronològic de la Mediterrània, Mesopotàmia i Antic Egipte. Després 
individualment, cada alumne haurà d’elaborar el seu comentari escrit. Si aquesta 
activitat no s’acaba a l’aula, ha de continuar-se a casa com a deures. El comentari escrit 
de l’eix cronològic s’ha de presentar segons el següent esquema: presentació, anàlisi i 
conclusió o conclusions. 

- Hora 2: primer, els alumnes agrupats com a la sessió anterior realitzaran un exercici de 
comparació entre un poblat neolític amb una ciutat de Mesopotàmia o de l’Antic Egipte. A 
continuació, amb tot el grup-classe es realitzarà un intercanvi d’impressions sobre del 
que s’ha treballat amb anterioritat. 

Les activitats proposades per a l’alumnat es poden copiar des del bloc: Les golfes de la 
història. 
El professorat pot avaluar l’alumnat mitjançant el comentari escrit de l’eix cronològic i les 
intervencions realitzades durant tot el procés d’ensenyament-aprenentatge. 
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

CONTINGUTS  
 

 Edat Antiga: introducció i cronologia 

 Canvis, continuïtats, diacronia, sincronia (aspectes claus de la història) 

 Aspectes rellevants de Mesopotàmia i Egipte 

 
COMPETÈNCIES 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual 

 Tractament de la informació i competència digital. 

 Competència d'aprendre a aprendre 

 Competència matemàtica 
 

PROCESSOS 
 Identificació de categories temporals 

 Identificació d’espais geogràfics 

 Observació indirecta 

 Debat i exposició oral 

 Anàlisi de fonts secundàries 

 
 
 Documents adjunts                        

 Blog on s’ubiquen les activitats: 
http://lesgolfesdelahistoria.blogspot.com/search/label/1.%20Ens%20situem%20en%20

el%20temps  
  Aquest blog és d’elaboració pròpia, organitzat temàticament i amb activitats 

complementàries a les que es proposen. 
 
 

Itinerari 

 
 

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre 
Les primeres grans 
civilitzacions urbanes 
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