
ARC-CERES

Noves necessitats, nous invents

Objectius

• Conèixer els invents més significatius apareguts a Mesopotàmia i l’Antic Egipte, les 
causes, les conseqüències que fomentaren la seva aparició, així com la seva vigència. 

• Cercar, seleccionar i utilitzar informació de qualitat.
• Fomentar el raonament lògic en l’estudi de les ciències socials.  
• Impulsar  la  referència  correcta  de  les  fonts  d’informació  utilitzades  de  diferent 

tipologia.
• Responsabilitzar-se d’enllestir la tasca encarregada en el temps establert.

Descripció de l’activitat 
 
La proposta promou el treball  d’equip, la recerca i  el treball  de síntesi.  Se centra en la 
recopilació  dels  invents  més  significatius  de  les  cultures  mesopotàmica  i  egípcia,  quins 
condicionants van promoure la seva creació i la seva rellevància històrica. Es proposen dues 
activitats: recerca de les característiques més rellevants de cada invent, la comunicació dels 
resultats i el treball de síntesi a càrrec de cada grup.

Recursos emprats 

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

Temporització

2 hores 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de 1r d’ESO.

Aspectes didàctics i metodològics 

Es proposa organitzar les activitats de la següent forma:
• Hora 1: En la primera activitat, l’alumnat es dividirà per parelles i  constituirà un 

grup. A cada grup se li  asignarà la investigació dels aspectes més importants d’un 
invent de Mesopotàmia o l’Antic Egipte. Cada grup haurà d’omplir una fitxa sobre 
l’invent  estudiat.  Una  vegada  s’hagi  omplert  aquesta  fitxa,  es  pot  optar  perquè 
l’adrecin als altres grups, mitjançant un correu electrònic, l’intranet del centre o es 
pot exposar al suro de l’aula. 

• Hora 2: A la segona activitat, cada grup haurà d’omplir una fitxa sintètica, que recull  
la informació més rellevant de cada invent aportada per la resta de grups. 

L’alumnat haurà de desar els exercicis en un document word, els enunciats dels quals trobarà 
en la pàgina corresponent del blog: 
http://lesgolfesdelahistoria.blogspot.com/search/label/3.%20Noves%20necessitats 

El professorat pot avaluar les tasques realitzades per l’alumnat, mitjançant l’observació de la 
relació entre els ítems demanats en les dues fitxes (la d’invents i la sintètica), la qualitat de 
la informació elaborada, així com el nombre i la qualitat de les fonts consultades. Un aspecte 
que també s’hauria de tenir en compte seria la responsabilitat que cada parella té respecte a 
la seva tasca, car d’aquesta en dependran posteriorment les altres parelles del grup-classe.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
CONTINGUTS 

• Edat Antiga: innovacions tecnològiques a Mesopotàmia i l’Antic Egipte.
• Invents mesopotàmics i egipcis més representatius.
• Invents mesopotàmics  i  egipcis:  causes,  conseqüències  de  la  seva  aparició  i 

vigència. 

COMPETÈNCIES
• Competència comunicativa lingüística i audiovisual
• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic
• Tractament de la informació i competència digital.
• Competència d'aprendre a aprendre

PROCESSOS
• Anàlisi de fonts secundàries

 Documents adjunts                       

• Accés al material de l’alumnat: 
http://lesgolfesdelahistoria.blogspot.com/search/label/3.%20Noves%20necessitats  

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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