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ARC-CERES  

De la  prehistòria al món clàssic: Connecta amb la història 

 
Objectius de l’itinerari 

 
• Utilitzar les TIC per obtenir informació, recollir-la i comunicar-la. 
• Saber situar en el temps i en l'espai els fets històrics rellevants, aplicant la periodització convencional. 
• Aprendre els trets fonamentals de les societats prehistòriques, de les primeres grans civilitzacions 

urbanes, dels pobles mediterranis i les societats del món clàssic, bàsicament amb suport TIC. 
• Participar de forma cooperativa en l'elaboració i comunicació d’activitats: cacera del tresor, 

webqüest... 
• Aprendre a treballar amb autonomia. 
 

Descripció de l’itinerari 

 
Es tracta d’un itinerari que ofereix recursos diversos d’internet per a les classes de ciències socials. 

Utilitzant-los podran treballar tot el currículum d’història de 1r d’ESO mitjançant les TIC. Són un bon 

complement  per introduir, reforçar o consolidar els continguts treballats a classe. Segons les característiques 

del recurs es proposen activitats individuals d’autoaprenentatge o bé de treball cooperatiu. L’objectiu final 

de l’itinerari és que entre tota la classe elaborin un treball de síntesi de tots els temes d’història que han 

treballat al llarg del curs per publicar-lo en un wiki.  

 

Recursos emprats 
 

Webquest, caceres del tresor, animacions, hot potatoes, jclics, muds edu365, documents informatius, videos, 

diapositives. 

 

Temporització 

El temps aproximat que es necessita per a dur a terme les activitats proposades en aquest itinerari és d’unes 

54 hores. 

Justificació de la seqüència 
 

La seqüència d’aquest itinerari està introduïda pels continguts que fan referència a les fonts i etapes 

històriques i a continuació es treballen la prehistòria i algunes de les grans civilitzacions de l’edat antiga i 

altres pobles colonitzadors de la Mediterrània: Mesopotàmia, Egipte, Grècia, Roma, ibers, fenicis i 

cartaginesos. L’objectiu de l’itinerari és que treballin aquests continguts a partir de l’ús dels recursos TIC,  

combinant les activitats d’autoaprenentatge amb les de treball cooperatiu, treball que  culminarà amb 

l’elaboració d’un treball de síntesi dels continguts d’història corresponents al currículum de 1r d’ESO.  

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

 
Les activitats  estan destinades a l’alumnat de 1r d’ESO 
 
Aspectes didàctics i metodològics a tenir en compte 

 
En cadascun dels elements hi trobareu indicacions  sobre les activitats que han de realitzar i si es tracta 

d’activitats de grup o individuals, però, a més a més, proposem que en acabar tot el currículum d’història de 

1r d’ESO, que hauran anat treballant cronològicament,  elaborin una activitat de síntesi final: “ Recerca 

d’història on line “ . Cada grup s’ha d’encarregar d’un dels temes treballats durant el curs , de manera que 

entre tota la classe han de treballar-los tots. L’objectiu final  publicar la feina feta en un wiki. 
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Els temes de treball  poden ser: La Prehistòria/ Mesopotàmia/ Egipte/ Grècia/ Roma/ Fenicis, cartaginesos, 

grecs, ibers i romans a la Península Ibèrica. S’aconsella adjudicar-los per sorteig. 
 

Els grups haurien de ser de 4 o 5 persones. 

Les fonts de consulta:  adreces utilitzades en cadascun dels elements i d’altres que s’hagin utilitzat a classe. 

En els documents adjunts s’adjunta un quadre on hi ha la proposta de temes de treball, els guions orientatius 

per a cada tema i adreces de consulta per a la cerca d’informació. 
 

Donat que els alumnes ja s’hauran anat examinant de cadascuna de les unitats, aquest últim treball de grup 

pot servir per pujar nota, i fins i tot podeu valorar la possibilitat de fer-lo servir com a treball de recuperació 

per preparar l’examen de suficiència. 
 
Adreces on podeu trobar informació sobre l’edició i publicació de treballs en un wiki:  
 
http://www.eduwiki.cat/index.php/Ajuda:EinesTutorial 
 
http://wikiseducatius.wikispaces.com/3.+Usos+educatius 
 
http://sites.google.com/site/librowiki/ 
 
http://www.wikispaces.com/ 
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

  
Continguts 

 

� L’evolució del gènere Homo. - Els primers homínids. 

� Principals característiques del  Paleolític.Principals característiques del Neolític. 

� Les primeres civilitzacions urbanes. El naixement de les ciutats. 

� La Grècia Antiga. 

� La Roma Antiga. 

� Els pobles ibers. 

� El llegat de Roma a Hispània. 

� El cristianisme. 

� Identificació i ús de diferents tipus de fonts. 

� Aplicació de la representació gràfica de la cronologia. 

� Situació en el temps i en l'espai dels fets històrics rellevants, aplicant la periodització convencional. 

� Desenvolupament de les competències lingüístiques pròpies del coneixement social en l'anàlisi i 

interpretació dels fenòmens, així com en la comunicació de resultats d'una recerca. 

� Cerca d'informacions amb suport TIC i audiovisuals. 

� Treball dels diferents continguts de la matèria amb mitjans audiovisuals i recursos TIC de forma 

creativa i responsable. 
 

Competències 

� Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

� Competències artística i cultural. 

� Tractament de la informació i competència digital. 

� Competència matemàtica. 

� Competència d'aprendre a aprendre. 

� Competència d'autonomia i iniciativa personal. 

� Competència social i ciutadana. 

 

Processos 
 

� Jocs. 

� Observació. 

� Anàlisi de fonts. 

� Identificació de categories temporals. 

� Identificació de categories espacial. 

   


