______________________________________Centre de Documentació i Experimentació en ciències

ELABOREM UNA LÍNIA DEL TEMPS
Us proposem que feu servir tota la informació que teniu sobre la història de
l’evolució biològica i tots els coneixements que heu après fins aquí, per estructurarlos, situant-los en una línia del temps (timeline en anglès)
Feu grups de 3 / 4 persones
Aneu al web següent i mireu com pot ser una línia del temps sobre evolució...vosaltres
fareu la vostra, d’aquesta només fixeu-vos en els ASPECTES que consideren per fer-la:
fets, teories, discussions, dates, personatges...
http://www.pbs.org/wgbh/evolution/educators
/lessons/lesson2/act2.html

Un cop fet això, feu (cadascun dels
grups) una graella com la que hem
començat a fer nosaltres i, anoteuhi tots aquells aspectes que voldríeu
destacar en la vostra “timeline” o
línia del temps.
A més, penseu on teniu la
informació que correspon a
cadascun dels aspectes que voleu considerar. Potser l’anireu necessitant a mida que
aneu completant la timeline.
Exemple de graella:
Època
(segle,
any...)
1859
Època
clàssica

•
•
•

Fet, aspecte...

Científic/a ...

On ho hem estudiat, on ho
buscaré

Publicació de l’Origen
de les Espècies
Cerca d’explicacions
als fets... La raó...

Charles
Darwin
Filòsofs grecs
Aristòtil...

Activitat: Teixint el pensament
...
Activitat: 1ª part de l’activitat
“Teixint...”

Quin recurs necessito?
Foto, vídeo...escrit...
Foto Darwin
cap

Si heu de cercar informació, feu-ho ara. Repartiu-vos la feina
Feu un arxiu de fotografies, si en voleu posar, d’alguns dels fets, personatges
etc...que necessiteu.
Ordeneu, CRONOLÒGICAMENT, LA TAULA.

Si aneu al web:
http://www.eduteka.org/modulos/4/109/
trobareu les diferents eines, webs, per poder fer línies del temps. Caldrà que el
professorat us aconselli QUINA utilitzar.
Nosaltres us proposem que ho feu amb DIPITY.
Ara aprendreu a fer la vostra timeline amb DIPITY. Teniu un manual d’instruccions. Feu
alguna prova...
•

Manual d’instruccions, aneu a:
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http://www.eduteka.org/Objetos/Dipity/player.html
Seguiu atentament tos els passos, és molt fàcil
• Cal inscriure’s a: http://www.dipity.com/ (és gratuït)
• Ja pots crear la teva línia del temps. Aneu a:
http://www.dipity.com/create/timeline

Seguiu instruccions:
a.- Posar títols i descripció de la vostra
timeline
b.- Afegir “events”: títol de l’event,
descripció, fotos, vídeos, enllaços
c.- Comprovar, de tant en tant, que va
funcionant bé.
d.- Finalitzeu-la i guardeu-la

Quan tingueu la vostra línia del temps feta, podeu presentar-la als altres grups i fer una
co-avaluació, en el sentit de comprovar en quina mesura:
• És completa (falten fets, dates, personatges ... importants?)
• Les cites són pertinents, oportunes i adequades?
• Els recursos que l’acompanyen són adequats?
• Està ben feta, formalment? És original...?
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