
Cap a les Índies ?

Objectius

 Conèixer a grans trets els descobriments geogràfics que varen fer els europeus 
durant l’Edat Moderna.

 Aprendre les dates, protagonistes i fets significatius dels principals descobriments 
duts a terme pels portuguesos i castellans.

 Saber representar amb mitjans informàtiques les dates i fets més rellevants dels 
viatges de Colom a Amèrica

 Saber les causes que van propiciar l’ampliació del món conegut.
 Conèixer les conseqüències que es van derivar dels descobriments i saber-les 

argumentar.

Descripció de l’activitat 

Els / les alumnes s’informaran amb diverses fonts, i  a partir de la informació adquirida duran a 
terme les activitats: respondran qüestionaris, elaboraran un fris cronològic, reflexionaran sobre 
les conseqüències del descobriment d’Amèrica i exposaran les conclusions. Algunes activitats es 
faran col·lectivament, d’altres individualment i d’altres en grup.

Recursos emprats 

Pàgines web:  Fascina’t amb les Ciències Socials amb TIC, http://www.mallorcaweb.net, 

aplicació on line per elaborar un eix cronològic : « preceden « ( http://www.preceden.com ), 

per a activitats interactives : (http://www.educarchile.cl ),fragment del diari de navegació de 

Colom  (http://www.uni-mainz.de/lustig/ texte/ antologia/kolumbus.htm ).

Temporització

3 sessions d’1 hora 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Especialment destinat a alumnes de 2n d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

Proposem fer les activitats al llarg de tres sessions. Les primeres activitats són informatives i  

descriptives i les darreres més interpretatives i argumentatives.

A la 1ª sessió s’introdueix el tema llegint i comentant col·lectivament un text, una diapositiva i 

un  fris  cronològic.  A  continuació,  individualment,  realitzaran  la  fitxa  núm.  1.  Una  de  les 

activitats que han de fer és una línia del temps. Els/les alumnes tenen tots els enllaços que 

necessiten per fer-la en la mateixa fitxa. De la mateixa manera, trobaran les adreces i enllaços 

que els  calguin per fer  les altres activitats de la proposta en les fitxes corresponents.  Tots  

aquests enllaços també són al final d’aquest document, a l’apartat: altres documents. 

La 2ª sessió es comença corregint les activitats de la sessió anterior i després es treballaran les  

causes i conseqüències dels descobriments, i es descriuran les impressions de Colom a la seva 
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arribada  a  Amèrica.  Aquestes  activitats  les  faran  individualment.  Part  de  les  activitats  són 

interactives i autocorrectives i, tot i que són de molt fàcil resolució,  en la mateixa fitxa els/les 

alumnes poden consultar pautes per dur-les a terme.

La 3ª sessió s’iniciarà corregint  les activitats que han fet el dia anterior , i  a continuació,  

individualment llegiran una entrevista de “ El Periódico “ que varen fer el 1992 a un dirigent  

equatorià en motiu del V centenari del descobriment d’Amèrica. També, individualment, llegiran 

un dels textos de l’obra de Fray Bartolomé de las Casas “ Breve relación de la destrucción de las  

Indias  occidentales “  .   Després  de  la  lectura  individual,  en  parelles,   faran  les  activitats 

corresponents. A continuació, en grups de quatre contrastaran les respostes  i redactaran les  

respostes definitives. Per últim faran una posada en comú amb tota la classe fent especial émfasi 

en les conseqüències dels descobriments. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada

Continguts:

 Coneixement a grans trets dels descobriments geogràfics que varen fer els 
europeus durant l’Edat Moderna.

 Dates, protagonistes i fets significatius dels principals descobriments duts a terme 
pels portuguesos i castellans.

 Causes que van propiciar l’ampliació del món conegut.
 Conseqüències que es van derivar dels descobriments.

Competències i processos:

Competències especialment presents :

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
 Competència social i ciutadana
 Competència d'aprendre a aprendre

Processos especialment presents en aquest element :

 Anàlisi de fonts primàries i secundàries.
 Debat i/o exposicions orals.
 Identificació de categories temporals.

Adreces

Adreça de la pàgina web on podeu trobar les activitats:

http://montse.quintasoft.net/2ESO/8.descobriments/descobriments.htm

Adreça del programa per a elaborar la línia del temps: http://www.preceden.com

Adreces amb tutorials d’ús i orientacions sobre « preceden»: 

https://www.youtube.com/watch?v=T4EOW-FNh2Y&t=190s

Adreces de les activitats interactives: 
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http://montse.quintasoft.net/2ESO/9.cultures_precolombines/odas-xile-bruixola/
brujula_nuevos_mundos/ODEA5_6.html

http://montse.quintasoft.net/2ESO/9.cultures_precolombines/trobada_indigenes_europeus/
europa_america_impacto_encuentro/ODEA5_3.html

Pautes per a realitzar les activitats interactives:

http://montse.quintasoft.net/2ESO/8.descobriments/pautes_odas_xile.htm

Adreça per treballar les causes i conseqüències dels descobriments geogràfics :

http://www.mallorcaweb.net/mamiranda/espa/modulodos/temauno/elmonmodern.pdf

Adreça on trobareu documents de Cristòfor Colom:

https://www.staff.uni-mainz.de/lustig/texte/antologia/kolumbus.htm

Autoria: Montserrat Alsius Serra

Itinerari

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre

L’Edat Moderna: traiem-ne l’entrellat Cap a les Índies ? 12è
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