
LES FONTS DE LA HISTÒRIA

Objectius

• Aprendre el concepte de font històrica.

• Aprendre la classificació de les fonts històriques per la seva forma i per la seva procedència.

• Aprendre què són fonts primàries o directes i fonts secundàries o indirectes.

• Identificar les fonts orals, materials , arqueològiques, artístiques, gràfiques i  escrites

Descripció de l’activitat 
 

Treballen el tema de les fonts històriques a partir de diverses propostes: un video, del que n’han de
respondre unes preguntes, un text explicatiu i diverses activitats interactives: mots encreuats, exercicis
de relacionar, animacions... Al final han de resoldre una activitat  d’autoavaluació. El video és sobre la
tasca dels arqueòlegs i la importància de les fonts per al coneixement de la prehistòria.

Recursos emprats 

• Lucidchart,  programa utilitzat  per a l'elaboració de l'esquema de les fonts i  les  etapes de la

història.

• Portal Edu3.cat del Departament d'Ensenyament per al vídeo: "Les arrels de la nostra història " i

per al Joc virtual: "Reconstrucció d'un temple romà "

• Programa Hot potatoes per a l'elaboració de diverses activitats interactives.

• Programa Educaplay  per a activitat interactiva de relacionar.

• Constructor Atenex  per a l'elaboració del quadern virtual.

• Web del Parc Arqueològic del Museu de Gavà: Activitat informativa interactiva "Per què excaven

els arqueòlegs ?"

Temporització

2 sessions

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnes de 1r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

A la 1ª sessió per introduir el tema poden veure el video “ Les arrels de la nostra història ”( durada

18’18’’) i respondre el qüestionari. Les preguntes les han de copiar en un document word o openOffice.

Caldria  corregir  les  preguntes  i  comentar  el  video.  Després  han de llegir  l’explicació  sobre  les  fonts

històriques i resoldre els mots encreuats on hi han de trobar els conceptes explicats. Podeu valorar la

conveniència de fer-los fer un esquema sobre les fonts històriques en el mateix document on han respost

les preguntes del video. 



A la  2ª  sessió  una  vegada  introduïda  la  teoria  han  de  fer  activitats  interactives  de  relacionar  fonts

històriques amb el tipus que els correspon i activitats  d'un quadern virtual, 1 exercici sobre el per què

els/les arqueòlegs han d’excavar i una activitat d’autoavaluació dels conceptes apresos. Si els sobra temps

poden realitzar l'activitat més lúdica: “ La reconstrucció d'un temple romà “.

En el bloc s’indica quines activitats convé que facin en un document word o openOffice per poder-lo

guardar a la seva carpeta.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts: Les fonts històriques  i la seva classificació en: primàries o directes i fonts secundàries o

indirectes, orals, materials , arqueològiques, artístiques, gràfiques i  escrites

Competències:

 
Competències especialment presents :

Competència comunicativa lingüística i audiovisual

Tractament de la informació i competència digital

Competència d'aprendre a aprendre

Competència d'autonomia i iniciativa personal

Processos especialment presents en aquest element :

Jocs

Observació

Anàlisi de fonts secundàries

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat

Trobareu les activitats per treballar les fonts històriques a la següent adreça: 
http://blocs.xtec.cat/geoh/?page_id=48 .

Heu de fer les següents activitats:

1ª sessió: 

• Mirar el video: Les nostres arrels, i respondre les preguntes sobre el video.

• Llegir la informació sobre Fonts històriques, i resoldre uns mots encreuats.

2ª sessió:

• Realitzar activitats interactives de relacionar fonts històriques amb el tipus que són 

• 1 exercici sobre el per què els/les arqueòlegs han d’excavar

• 1 activitat d’autoavaluació dels conceptes apresos

http://blocs.xtec.cat/geoh/?page_id=48

