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ARC 
 

La societat romana 

Objectius 
 

• Aprendre el lèxic bàsic sobre els grups de la societat romana 

• Conèixer els trets bàsics de la societat romana. 

• Identificar i saber classificar els diversos grups de la societat romana. 

• Saber sintetitzar en un pòster els aspectes més significatius de la societat romana. 

• Utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències socials per a la construcció d’un discurs 

• científic, precís i rigorós. 

• Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a partir de fonts diverses. 

 
Descripció de l’activitat 
 

Activitats per conèixer els principals grups socials de l’Antiga Roma. S’inicien amb la lectura d’un text 

informatiu a partir del qual han de respondre un qüestionari i dur a terme activitats sobre la tipologia i 

característiques dels diversos grups socials. Per últim han de realitzar un pòster on sintetitzin els 

conceptes apresos. 

 
Recursos emprats 
 

El programa generador de pòsters: glogster. Cal enregistrar-se prèviament. Permet donar d’alta un grup 

d’alumnes amb un compte únic. 

 
Temporització 
 

1 hora 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

 
Especialment destinat a alumnes de 1r d’ESO 
 
Aspectes didàctics i metodològics 
 

Es tracta d’una fitxa per treballar els conceptes bàsics de la societat romana. Per dur-les a terme es 

parteix de la lectura un text informatiu d’Internet. Una vegada corregides les activitats han de dur a 

terme un pòster utilitzant el generador glogster o un altre de similar que conegueu. En l’apartat: adreces  hi 

teniu l’adreça del programa, així com adreces de tutorials per si us fa falta. No 

obstant és un programa senzill de fer anar i força intuïtiu. A la fitxa dels alumnes se’ls demana que abans 

d’iniciar el pòster planifiquin què volen fer i pensin les imatges que necessiten. A més a més, també hi 

tenen un model de pòster. 
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Continguts, competències i processos  
 

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

• Lèxic bàsic sobre la societat romana 

• Trets bàsics de la societat romana. 

• Sistema esclavatge com a base de l’economia de l’Antiga Roma. 

 
Competències: 
 
• Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

• Ús del vocabulari específic de la matèria. 

• Tractament de la informació i competència digital 

• Competència d’aprendre a aprendre. 

• Competència d’autonomia i iniciativa personal. 

 
Processos: 
 

• Observació indirecta 

• Anàlisi de fonts secundàries 

• Identificació 

 
Documents adjunts 

 
Material per a l’alumnat 
 
“ La societat romana “ 

 
Adreces 
 
Text explicatiu: http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit3/02/repro32d.htm#d0 

Adreça del programa per construir el pòster: http://www.glogster.com/edu 

 
Altres adreces: 
 
Tutorials sobre l’aplicatiu glogster: 
 
http://www.slideboom.com/presentations/120974/GLOGSTER-una-poposta-educativa 

 
http://issuu.com/dolmos/docs/glogster 

 
http://www.youtube.com/watch?v=MvC47fUANLk&feature=related 

 

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


