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Avenços científics i tècnics a l’Edat Moderna 
 
Objectius  

1. Entendre el context històric en el que neix la ciència moderna 
2. Comprendre i saber explicar què és l’empirisme. 
3. Conèixer quins descobriments en medicina, física i matemàtica sorgeixen en l’Edat 

Moderna. 
4. Conèixer les principals realitzacions dels científics moderns més importants: 

Copèrnic, Newton, Kepler, Galileu, Servet i Descartes. 
5. Identificar quins són els avenços tècnics de l’època i conèixer quin impacte van tenir 

sobre la vida de les persones. 
6. Entendre la rellevància per a la història de la humanitat dels avenços científics i 

tècnics de l’Edat Moderna. 

7. Aprendre a crear línies temporals online. 
 

Descripció de l’activitat  

 
La proposta se centra en la creació i disseny d’una línia temporal virtual en la plataforma 

Dipity. L’alumnat, treballant en grups col·laboratius, ha de crear una línia temporal basada 

en els científics més importants de l’època i els seus descobriments. Han d’introduir la data 

de naixement i mort, quina és la seva aportació a la ciència, una fotografia del personatge, la 

localització d’on va néixer, un enllaç a una web que mostri la seva biografia i un vídeo de 

youtube. Després se’ls demana cercar informació sobre els invents tècnics més rellevants de 

l’època.  

 
Recursos emprats  
 
Plataforma per la creació de línies temporals (Dipity), documentació i webs d’Internet. 

 
Temporització 
 
Dues sessions de classe. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnat de 2n d’ESO.  
 

Aspectes didàctics i metodològics  
 
La proposta d’activitat pretén crear una línia temporal online amb la plataforma Dipity. El 
format que empra permet introduir, en cada esdeveniment, informació escrita, imatge, 
vídeo, enllaços web i fer la localització en l’espai. Cal tenir en compte que la plataforma 
només està en llengua anglesa. 
És una de les plataformes més completes ja que permet enriquir la informació i fer els 
projectes més atractius. Així mateix promou en l’alumnat la cerca i la selecció de la 
informació més adient. 
Es proposa la metodologia de grup col·laboratiu, ja que la línia temporal permet compartir i 
col·laborar. A la fitxa d’activitats s’explica com fer el registre i com convidar els/les  
companys/es de grup a col·laborar en la confecció de la línia. Així cada membre pot treballar 
per separat, en ordinadors diferents, en la mateixa plataforma i al mateix temps. Es demana 
que cadascun creï dos esdeveniments, però això dependrà del nombre final de components de 
l’equip. 
La plataforma permet veure el nom de l’usuari que ha construït l’esdeveniment, de manera 
que la proposta de cada grup ha de ser el resultat del treball de tots els components: primer 
cal garantir que s’arriba a acords sobre com organitzar el treball del grup, quina informació 
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s’ha de seleccionar i incloure en cada esdeveniment i com supervisar que cada element 
introduït és el més adequat i funciona correctament. Es poden assignar rols per component. 
A més caldrà compartir les línies temporals amb el/la professor/a per entrar els comentaris 
oportuns al projecte. Aquesta plataforma permet l’entrada de comentaris en cada 
esdeveniment i en la línia temporal completa. Així cada membre del grup podrà veure les 
valoracions del/de la professor/a. 
Si amb les explicacions que s’inclouen en la fitxa d’activitats no queda prou clar com utilitzar 
la plataforma, s’ha enllaçat el canal de Fulgencio Murcia on podeu trobar diferents vídeo 
tutorials per aprendre a utilitzar Dipity: 
 http://www.youtube.com/user/penchomur#grid/user/5AD42E5DC657E616  
 
Altres línies temporals que poden utilitzar-se són: 

 http://www.timetoast.com/   

 http://www.xtimeline.com/search.aspx?q=tiempo&type=1  
S’adjunten enllaços a video tutorials per aprendre a emprar-les: 

 Video tutorial per crear línies en timetoast.com 

 Video tutorial per crear línies en xtimeline.com 
 
Es proposen els següents indicadors per avaluar les activitats. 

 Correcció en la resolució de les tasques, seguint els criteris marcats en la fitxa 
d’activitats. 

 Selecció adequada de la informació. Es demana emprar tan sols la informació clau 
quant a personatge o invent, haver trobat la imatge i vídeos adequats i haver 
seleccionat adequadament la web que s’ha enllaçat en cada esdeveniment. 

 Grau de col·laboració en el treball de grup: supervisar que cada membre del grup ha 
entrat, com a mínim, un esdeveniment i observar com han gestionat el treball de 
grup (es poden fer anotacions a través de l’observació sistemàtica en el treball 
d’aula)  

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

8. El naixement de la ciència moderna: l’empirisme 
9. Els descobriments en medicina, física i matemàtica. 
10. Principals científics moderns: Copèrnic, Newton, Kepler, Galileu, Servet i Descartes. 
11. Els avenços tècnics. 
 

Competències: 
1. Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 
2. Tractament de la informació i competència digital. 
3. Competència d’autonomia i iniciativa personal. 

 
Processos: 

1. Anàlisi de fonts secundàries 
2. Identificació de categories temporals 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat:  
La fitxa de treball de l’alumnat es troba en el document: MAT_ALUM_Avenços científics i 

tècnics de l’Edat Moderna. 
La plataforma en què es construeix l’activitat és Dipity. 
 

Itinerari 
 

Itinerari Títol element Ordre 
Edat Moderna: traiem-ne 
l’entrellat. 
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http://www.youtube.com/user/penchomur#grid/user/5AD42E5DC657E616
http://www.timetoast.com/
http://www.xtimeline.com/search.aspx?q=tiempo&type=1
http://www.youtube.com/watch?v=bsBXtzPXdw4
http://www.youtube.com/watch?v=HUDELVVL_Os
http://www.dipity.com/

