
ARC-CERES  

LES ETAPES DE LA HISTÒRIA

Objectius

• Conèixer les etapes en què es divideix la història, i les dates d’inici i acabament de cadascuna.

• Aprendre a elaborar una línia del temps amb el generador de readwriterthink.

• Aprendre com se saben els segles a partir dels anys.

• Consolidar  l’escriptura dels números romans.

• Conèixer els fets més significatius de cada etapa històrica.

Descripció de l’activitat 
 

Conjunt d’activitats interactives de diversos autors/es per treballar  com es representa la cronologia del

nostre passat: anys, segles, etapes de la història i com s'elabora una línia del temps. També es treballen els

números romans amb activitats de JClic. A més a més, la proposta comprèn diapositives sobre el concepte i

les etapes de la història i jocs interactius .

Recursos emprats 

Youtube: " Etapas de la Historia " . Autor/a: Antonio García Megía y M.Dolores Mira Gómez de Mercado. 

Calaméo: Concepte d'història i etapes

Capzles: Alsius.Etapes de la Història . Autora: Montserrat 

La representació del nostre passat: http://www.xtec.cat/~jpicas/passat/nou_passat_4.swf

Readwritethink: Aplicació per elaborar la línea del temps.

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/

Activitats Jclic: 

- Numeración romana. Autor:Luís Pérez Gutiérrez. 

- Els números romans. Autor: Ferran Estruch. 

- Etapas de la historia. Autor: Manuel Payán.

- Les etapes de la història. Autor:  David Font Mampel

Mon cahier d'histoire géographie: Cronologie en images i Un quiz d'histoire en images: Patrimoine-Copyright 
Macé Georges - Vallières 2000. 

La Máquina del tiempo . Junta de Castilla y León: 

Hot potatoes: Nuestra Historia. Florentino Sánchez Martín

http://www.xtec.cat/~jpicas/passat/nou_passat_4.swf


Temporització

2 sessions

Alumnat a qui s’adreça especialment

1r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

Totes les activitats estan incloses en el bloc que trobareu en aquesta adreça: http://blocs.xtec.cat/geoh/?
page_id=1288

1ª sessió

• Repassar les etapes en què es divideix la història, les característiques, els fets  i les dates d’inici i
acabament  de  cadascuna  .  Ho  han  de  fer  a  partir  d'un  vídeo  i  de  dues  presentacions.  Amb la
informació obtinguda faran un resum de cada etapa, que després utilitzaran  per elaborar la línia del
temps.

• Repàs de com es mesura el temps històric a partir d'una animació que inclou activitats interactives.

2ª sessió

• Elaboració d’una línia del temps amb el generador que vosaltres desitgeu o bé  amb el que us proposo

en el bloc i que trobareu en la web: 

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/

• En el bloc, els/les alumnes hi tenen orientacions sobre com fer-ho.   

• Activitats de JClic per repassar l'escriptura dels nombres romans i  les etapes de la història. Per

practicar l’escriptura dels nombres romans trobareu dos paquets d'activitats JClic ,  segur que no

tindran temps de fer-los tots dos, escolliu el que us sembli més adient.

• Si els sobra temps poden fer jocs interactius sobre les etapes i fets rellevants de la història.

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

• La cronologia.

• Segles, xifres romanes i línies de temps.

• La divisió de la història.

• L’elaboració dels frisos cronològics.

• Fets i dates rellevants de cada etapa.

Competències:

Competències especialment presents en aquest element :

• Competència comunicativa lingüística i audiovisua

• Tractament de la informació i competència digital

• Competència d'aprendre a aprendre

• Competència d'autonomia i iniciativa personal

Processos:

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
http://blocs.xtec.cat/geoh/?page_id=1288
http://blocs.xtec.cat/geoh/?page_id=1288


Processos especialment presents en aquest element :

• Jocs

• Anàlisi de fonts secundàries

Adreces 

Trobareu les activitats que heu de fer en aquesta adreça: http://blocs.xtec.cat/geoh/?page_id=1288

Altres Generadors de línies del temps

 www.  dipity  .com  

 http://www.xtimeline.com/  

http://www.xtimeline.com/
http://www.dipity.com/
http://blocs.xtec.cat/geoh/?page_id=1288

