
ARC-CERES

L’economia romana i la fi de l’imperi

Objectius

 Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació sobre el tema a partir de fonts 

diverses: web, mapa, quadern digital

 Aprendre el lèxic bàsic sobre l’economia, decadència i desaparició de l’imperi romà.

 Conèixer els trets bàsics de l’organització econòmica i de la crisi de l’Imperi romà.

Descripció de l’activitat 

Activitats diverses per aprendre el funcionament i organització econòmica de l’imperi, la importància de les 

províncies, el comerç, les vies de comunicació, l’esclavatge i les guerres de conquesta, així com les causes 

que van provocar la seva decadència fins a fer desaparèixer l’Imperi romà d’Occident.  

Els continguts es treballen a partir d’informació d’internet, qüestionaris , la interpretació d’un mapa econòmic 

i la resolució d’un quadern digital.

Recursos emprats 

Internet: web: Internet a l’aula i aplicatiu Constructor  Atenex ( quadern digital)

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 alguns aspectes de l’organització econòmica de l’Imperi romà. S’inicia 

l’activitat amb la lectura d’un text informatiu comprès a la web: internet a l’aula, a partir del qual han 

de respondre dos qüestionaris, un al començament i l’altre al final de la sessió. El 1r tracta l’organització 

econòmica i l’altre la crisi de l’Imperi romà . També han d’observar un mapa econòmic de l’imperi per 

saber reconèixer els productes més importants que arribaven a la ciutat de Roma procedents de totes les 

províncies.  A continuació han de resoldre un quadern digital autocorrectiu, per consolidar i autoavaluar 

els continguts apresos. Val a dir, però, que tot i que facin aquesta activitat autocorrectiva cal corregir els 

dos qüestionaris. El primer, és aconsellable corregir-lo abans de fer les altres activitats, per assegurar-nos 

que la primera part del tema ha quedat clara. Estaria bé acabar la sessió amb la correcció del qüestionari 

sobre la decadència de l’imperi.

1



Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts

 Lèxic bàsic sobre l’organització econòmica de l’imperi romà.

 Lèxic bàsic sobre la decadència econòmica de l’imperi romà .

 Trets bàsics d’organització econòmica de l’Imperi romà: comerç amb les províncies, importància de 

les villae, importància de l’esclavatge i les guerres de conquesta.

 Trets bàsics de la decadència econòmica de l’Imperi romà: disminució de les conquestes, crisi 

monetària, augment de les despeses de l’exèrcit, augment dels preus i dels impostos, dismunució del 

comerç, pressió dels pobles germànics.

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

Processos especialment presents :

• Observació indirecta

• Anàlisi de fonts secundàries

Documents adjunts

Material de treball per a l’alumnat : L’economia romana i la fi de l’Imperi

Adreces 

Aquestes són les adreces que els/les alumnes trobaran en la fitxa d’activitats:

Informació per respondre el primer qüestionari sobre l’organització econòmica de l’Imperi romà:

• http://www.xtec.es/aulanet/viatge/credit2/02/repro22d.htm#d0  

Mapa del comerç a l’Imperi romà:

• http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD24/CD01/184470_im_1.jpg  

Quadern digital:

• http://www.xtec.cat/~malsius2/atenex/economia_roma/index.html  

Informació per respondre el qüestionari sobre la crisi de l’Imperi romà:

• http://www.xtec.es/aulanet/viatge/credit2/02/repro22d.htm#d0  

Itinerari

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

2

http://www.xtec.es/aulanet/viatge/credit2/02/repro22d.htm#d0
http://www.xtec.cat/~malsius2/atenex/economia_roma/index.html
http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/ArchivosImagenes/DVD24/CD01/184470_im_1.jpg
http://www.xtec.es/aulanet/viatge/credit2/02/repro22d.htm#d0

