
Objectius

Breu descripció dels objectius més importants que es persegueixen amb l’activitat:

• Conèixer els trets bàsics  i fets més significatius de la història de l’Antiga Roma.

• Obtenir informació a partir de diapositives sobre el tema i elaborar-ne una fitxa.

• Localitzar i saber ubicar Roma, les principals regions i pobles que hi habitaven en un mapa de la 

Península Itàlica. 

Descripció de l’activitat 
 
Activitats destinades a introduir la unitat: La Roma Antiga. Es començarà amb una presentació del tema 

amb diapositives.  Mentre les veuen i  n’escolten l’explicació els/les  alumnes han de dur a terme uns 

exercicis. Complementaran aquesta tasca amb altres  activitats per treballar la localització geogràfica de 

Roma així  com la ubicació dels  principals  grups humans que hi  habitaven. Amb les diapositives se’ls 

transmeten nocions bàsiques  amb l’objectiu que en acabar la sessió adquireixin una visió global de la 

civilització romana.

Recursos emprats 

Presentació de diapositives en format pdf i pàgina web

Temporització

1 sessió d’una hora

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 1r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

Es tracta d’una activitat introductòria per treballar la unitat de l’Antiga Roma. A partir de les diapositives 

es dóna als alumnes una visió global del tema amb l’objectiu d’afavorir-ne la comprensió i per tant la 

construcció  del  coneixement.  És  la  primera  d’un  conjunt  d’activitats  a  partir  de  les  quals  s’aniran 

ampliant els conceptes introduïts . Al mateix temps que el professor/a explica les diapositives els alumnes 

n’hauran d’elaborar una fitxa sobre el contingut . Un vegada acabada aquesta tasca realitzaran  activitats 

de situació geogràfica de Roma i pobles que habitaven a la península itàlica el segle VIII aC.

A l’última part de la classe es farà una correcció col·lectiva de les activitats. 

A l’apartat “adreces“ hi trobareu els enllaços on trobareu les diapositives i les activitats de “situació 
geogràfica “.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Continguts

L’antiga Roma 

-Els orígens de Roma.

-Situació geogràfica de la península itàlica

- La situació geogràfica de Roma i dels habitants de la península itàlica el s.VIII aC

- La República i l’Imperi.

- L’expansió de Roma. 

- Decadència i fi de l’imperi romà d’Occident

- La societat romana. Grups socials

- L’art romà. Principals edificis.

Competències 

Competències especialment presents :

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual

• Tractament de la informació i competència digital

• Competència d'aprendre a aprendre

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic

Pocessos

Processos especialment presents en aquest element :

• Observació indirecta

• Anàlisi de fonts secundàries

• Identificació de categories temporals

• Identificació d’espais geogràfics

Altres documents

Material per a l’alumnat: Roma, inici i fi d’un gran imperi

Adreces

Adreça on trobareu les diapositives: http://montse.quintasoft.net/roma/lloc/paginalloc.htm

Adreça on trobareu les activitats de situació geogràfica :
http://montse.quintasoft.net/roma/lloc/paginalloc.htm

Aquestes adreces també les tenen els alumnes en el seu full de treball .

Itinerari

És el cinquè element de l’itinerari: El món clàssic: Interactuem i coneguem
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