
ARC-CERES 

EL NEOLÍTIC

Objectius

 Saber situar cronològicament el Neolític. 
 Conèixer els trets bàsics que caracteritzen les societats neolítiques. 
 Conèixer els canvis que va suposar la revolució neolítica en l'evolució de la humanitat i valorar la seva importància.
 Conèixer els trets bàsics del Neolític a Catalunya.
 Saber quan i quins van ser els primers metalls que van utilitzar.

Descripció de l’activitat 

S’introdueix el treball del Neolític amb l’elaboració d’una línia del temps d’aquest període de la història i de l’Edat dels Metalls. Després es  
proposa veure el vídeo “ Neolítics a Banyoles “ i respondre un qüestionari de comprensió del contingut. Per consolidar el coneixement del  
període han de fer una consulta a internet i sistematitzar la informació responent unes preguntes. Finalment poden dur a terme diverses  
activitats interactives sobre el tema.

Recursos emprats 

Video: "Neolítics a Banyoles" de TVC/ Web: Fascina't amb les Socials amb TIC: Montse Alsius/ Jocs interactius d'Edu365.cat, Edu3.cat,  
diverses webs, hot potatoes.

Temporització

 2 sessions

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de 1r d’ESO

Aspectes didàctics i metodològics 

Les activitats proposades les  podeu trobar en aquesta adreça:  http://blocs.xtec.cat/geoh/?page_id=39, i  les podeu distribuir  de la 
manera següent: 

1ª sessió: 
 Elaboració d’una línia del temps ( activitat núm. 1). A l’enunciat de l’activitat hi ha un enllaç on hi ha orientacions de com fer-ho, 

però si els/les alumnes no ho han fet mai se’ls haurà d’explicar bé. Les instruccions són més de cara al professorat que per a  
l’alumnat. També podeu utilitzar qualsevol altre que conegueu.

 Vídeo: Neolítics a Banyoles (26’25’’)/ qüestionari ( activitat núm. 2 ).  ( Si es considera molt llarg es pot pensar en la conveniència  
de repartir-lo entre les dues sessions  i anar corregint el qüestionari entre els dos dies ).

2ª sessió:
 Correcció del qüestionari del vídeo.
 Activitats incloses en una pàgina web ( al bloc hi ha l’enllaç a la web ): on se’ls hi proporciona un enllaç que han de consultar per 

respondre les preguntes plantejades. Cal tenir en compte que les activitats no es poden guardar. L’objectiu és que consultin 
internet, que a partir de les preguntes escriguin les idees principals de la informació consultada i que per acabar s’autoavaluïn. 

 Si els sobra temps al bloc hi tenen diverses activitats interactives sobre el tema.. . ( activitats  de la 3 a  la  7 ). 

En el bloc s’indica quines activitats convé que facin en un document word o openoffice per poder-lo guardar a la seva carpeta.

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

 Situació cronològica del Neolític. 
 Trets bàsics que caracteritzen les societats neolítiques. 
 Canvis que va suposar la revolució neolítica en l'evolució de la humanitat i valorar la seva importancia.
 Trets bàsics del Neolític a Catalunya.
 Utilització dels primers metalls i posteriorment del ferro

Adreces

Les activitats són a aquestes adreces:

Bloc:  http://blocs.xtec.cat/geoh/?page_id=39
Web: http://montse.quintasoft.net/prehistoria/neo%20met/pag%20neo%20met.htm

Generador de la línia del temps

http://www.preceden.com

Autoria: Montserrat Alsius Serra

Itinerari

5è element de l’ itinerari: De la  prehistòria al món clàssic: Connecta amb la història

http://blocs.xtec.cat/geoh/?page_id=39
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