
 

El megalitisme 
 
Objectius  

 
• Conèixer la cultura megalítica dins del període Neolític. 
• Descriure i analitzar fonts històriques materials. 
 
Descripció de l’activitat  
 
Aquest recurs permet estudiar el fenomen del megalitisme a partir d’una de 
les zones amb més restes de Catalunya, l’Alt Empordà. A més, planteja la 
possibilitat de realitzar una sortida. 
 
Es treballa les característiques de la cultura megalítica emmarcada dins de la 
Prehistòria. També s’aborda l’observació i anàlisi dels propis megàlits tal i 
com ho fan els arqueòlegs. 
 
Recursos emprats  
 
Él web ens facilita tota la informació necessària: informació històrica, 
dibuixos dels megàlits i models de fitxes. 
 
Temporització 
 
Segons si s’aprofundeix en l’anàlisi dels megàlits, es pot dedicar unes tres 
hores. Es pot allargar si es decideix fer una sortida per tal de realitzar el 
treball de camp. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
És un material adreçat a alumnat de 1r d’ESO encara que hi ha alguns textos 
que poden comportar alguna dificultat. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

En primer lloc, es poden fer algunes activitats de repàs i introducció. Una es 
tracta de recordar les etapes de la Prehistòria i l’altra de fer un quadre 
comparatiu entre el Paleolític i el Neolític. La informació es pot trobar a 
l’enllaç següent: http://www.xtec.cat/~cmolins3/megalit4.htm 

Una vegada feta aquesta introducció, es pot utilitzar la informació de la web 
sobre la cultura megalítica ja sigui per a respondre algunes preguntes que pot 
confeccionar el professor o per a fer una explicació a l’aula: 
http://www.xtec.cat/~cmolins3/megalit1.htm A més, hi ha un fragment d’un 
còmic que pot ajudar a la comprensió de la construcció d’un dolmen: 
http://www.xtec.cat/~cmolins3/comicmeg.htm També es pot fer una lectura 
del text La mitologia i el megalitisme i de l’article de El Megalitisme a la 
Serra de Rodes- Cap de Creus de C. Molins per tal de parlar dels misteris que 



 
han envoltat aquests monuments al llarg de la història. Aquests textos estan a 
l’enllaç http://www.xtec.cat/~cmolins3/megalit4.htm 

Per veure la varietat i diferent tipologia de dòlmens es pot consultar els 
enllaços següents: http://www.xtec.cat/~cmolins3/megalit8.htm i 
http://www.xtec.cat/~cmolins3/megalit7.htm. Aquestes observacions són per 
poder realitzar l’estudi de dos dòlmens dels que es proposen als itineraris de 
la sortida (http://www.xtec.cat/~cmolins3/megalit9.htm) tot omplint una 
fitxa com la que es proposa en el mateix enllaç. Aquestes anàlisis es poden 
realitzar in situ si es fa un treball de camp i després una posada en comú a 
l’aula del resultat de les investigacions. 

Es pot acabar el tema realitzant algunes activitats de resum. Uns mots 
encreuats: http://www.xtec.es/recursos/curricul/socials/megalits/acta.htm, omplir 
buits en un text 
http://www.xtec.es/recursos/curricul/socials/megalits/actb.htm i una altra 
de respondre un qüestionari (http://www.xtec.cat/~cmolins3/formmeg.htm). 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts:  
• Identificació i ús de diferents tipus de fonts. 
• Valoració del patrimoni cultural. 
• Localització i obtenció d’informació del patrimoni arqueològic de 

Catalunya. 
• Coneixement de les formes de vida del Neolític. 
 
Competències: 
• Comunicativa lingüística i audiovisual. 
• Competència artística i cultural. 
• Tractament de la informació i competència digital. 
• Autonomia i iniciativa personal. 
 
Processos: 
• Treball de camp. 
• Observació. 
• Anàlisi de fonts. 
 
Documents adjunts  
 
L’índex de la pàgina web on hi són tots els documents que necessita l’alumne 
i el professor: http://www.xtec.cat/~cmolins3/index.htm 
 
Full de treball de l’alumne. 


