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Jaciment Armshtadt 3 Delta 

 

 
Objectius  

 

 Usar evidències científiques per a construir una explicació científica. 

 Interpretar dades segons el model científic de l'Evolució Humana. 

 Comunicar científicament en formats informals i formals. 

 Fer prediccions a partir d'un model científic. 

 Exercitar els continguts bàsics de l'evolució humana. 

 Desenvolupar habilitats i coneixement en Arqueologia i Paleontologia. 

 

Descripció de la proposta  

 

L'activitat proposa als alumnes dissenyar i investigar jaciments arqueològics corresponents a 

diferents etapes de l'evolució humana. Per a fer-ho, treballen en primer lloc en grups d'experts, 

per a crear marcs interpretatius en diversos asepctes (cranis, petjades, eines) sobre 6 espècies 

proposades. Un cop fet això, es formen els equips base, cadascun dels quals dissenya i crea 

físicament un jaciment amb evidències que n'indiquen la pertinença a una de les espècies. Els 

equips intercanvien els jaciments, de manera que cada equip investiga sobre un jaciment del 

que no sap res, mitjançant tècniques de registre, anàlisi i interpretació arqueològiques. 

L'activitat culmina amb un esdeveniment de comunicació científica on cada equip 

d'investigadors argumenta les conclusions que treu de les evidències que ha recollit.  

L'activitat forma part del projecte C3 de Creació del Coneixement Científic i inclou activitats de 

comunicació científica, elaboració d'hipòtesis i construcció de models científics. 
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Aspectes didàctics i metodològics  

 

L'activitat està dissenyada per a seguir el plantejament Taller-Projecte-Portfolio. 

Els alumnes han de resoldre un repte (Projecte) i periòdicament reben informació teòrica 

relacionada amb el repte (Tallers) i tenen moments per a reflexionar sobre l'aprenentatge 

(Portfolio). Es promou el debat i la discussió científica. La major part de l'activitat, els alumnes 

treballen repartits en equips de tres, que poden canviar al llarg de l'activitat.  

 

Recursos emprats  

 

Tots els materials necessaris són disponibles a la web de l'activitat 

(https://sites.google.com/site/armshtadt3delta/home), que es pot fer sense necessitat 

d'ordinadors a l'aula. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada  

 

L'activitat forma part del projecte C3, que té per objectiu que l'alumnat entengui la naturalesa 

del coneixement científic fent que participi en primera persona en activitats d'indagació i 

comunicació científica (ECBI). 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment  

 

La proposta s'adreça a alumnat de 4 ESO i Batxillerat.   

 

Interdisciplinarietat, transversalitat, relacions amb l’entorn 

 

Els materials de l'activitat són en anglès i l'activitat implica disposar d'un pati o extensió gran de 

terra on es pugui cavar. 

 

 

Autoria 

 

Jordi Domènech Casal 
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