
ARC-CERES   

ELS ORÍGENS DE ROMA

Objectius
• Conèixer els orígens mítics de l’Antiga Roma.

• Conèixer els orígens històrics de l’Antiga Roma

• Utilitzar de manera responsable i creativa les TIC i altres mitjans d'informació i comunicació com a 

eines per obtenir i processar informació diversa per a la resolució de demandes específiques, aplicant 

instruments d'anàlisi de les fonts utilitzades.

• Utilitzar les llengües com a eina per construir  coneixement, per comunicar-lo i compartir-lo amb els 

altres, a partir del desenvolupament de lesncompetències lingüístiques pròpies de la matèria.

• Saber  comprendre i expressar la informació consultada , en especial en fonts estructurades de la xarxa 

(Internet ).

Descripció de l’activitat 

 Activitats per treballar els orígens de Roma organitzades en dos blocs: en el primer, els alumnes treballen 

individualment sobre el mite d’Enees. Ho fan observant una animació (en castellà) que descriu els llegendaris 

viatges , alhora que marquen en un mapa l’itinerari realitzat per Enees i responen unes preguntes. En el segon 

bloc, duen a terme un treball cooperatiu sobre la llegenda de Ròmul i Rem, els orígens històrics de Roma i la 

monarquia.. Han de buscar informació, resumir-la i explicar-la als altres membres del grup. 

Recursos emprats 

Activitats incloses a la pàgina web: Fascina't amb les C. Socials amb TIC (   http://montse.quintasoft.net   )i els enllaços 

de consulta. Els viatges d’Ennees es treballen a partir de l’animació realitzada per Sebastià Giralt.

Temporització

2 sessions

Alumnat a qui s’adreça especialment

Per a tot l’alumnat de 1r d’ESO .

Aspectes didàctics i metodològics

1ª sessió: Respondre un qüestionari i representar en un mapa el viatge d’Enees segons  l’Eneida.

2ª sessió: treball cooperatiu. La 1ª part, han de fer un treball en parelles, i la 2ª part, han de transmetre’s la 
informació en grups de 6 alumnes.

A la pàgina web  hi trobareu especificades les activitats que han de dur a terme els alumnes , i l’ordre en què 
les han de fer.

Seria convenient acabar la sessió del 2n dia amb una posada en comú de tota la classe d’allò que s’ha après 
sobre els orígens de Roma amb, la finalitat d’assegurar-nos que els ha quedat clara la diferència entre mite i 
realitat històrica.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 

Continguts:

XOrígens mítics de Roma

XOrígens històrics de Roma

XTrets bàsics de la 1ª etapa de la història de la Roma Antiga: la monarquia

Competències especialment presents

XTractament de la informació i competència digital

XCompetència comunicativa lingüística i audiovisual

XCompetència d'aprendre a aprendre

Processos especialment presents en aquest element 

XObservació

XDebat i exposició oral

XAnàlisi de fonts secundàries

Adreça

Trobareu l’activitat a aquesta adreça: 

http://montse.quintasoft.net/ac_complementaries/roma/origens/origens_roma.htm
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