
 

EL PROCÉS D’HOMINITZACIÓ  
 
Objectius  

 
• Conèixer quines característiques ens fa humans. 
• Analitzar l’evolució de la nostra espècie a nivell cronològic, genealògic 

i geogràfic. 
• Observar i comparar fòssils per a treure’n conclusions. 

 
Descripció de l’activitat  

 
Es tracta d’unes activitats dirigides a treballar el concepte d’ésser humà com 
a espècie així com el seu origen.  
Mitjançant l’observació de gràfics, mapes i fòssils es podrà extreure 
informació sobre els diferents homínids. Així també, ens podrem introduir en 
el món de la Paleontologia a partir de l’anàlisi i comparació de restes fòssils. 
 
Recursos emprats  

 
S’utilitza informació escrita. També, gràfics temporals on es situen les 
espècies així com mapes del món. Finalment, amb fotografies i dibuixos de 
fòssils es fan altres activitats. 
 
Temporització 
 
Es pot preveure una temporització d’unes dues hores que pot augmentar en 
cas de realitzar algunes de les activitats opcionals i/o d’ampliació. 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
És un material adequat per a 1r d’ESO, però de nivell avançat, per tant, 
caldrà explicacions addicionals i/o selecció de continguts. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  

• S’adjunta un full de treball on l’alumnat pot anar realitzant les 
activitats que es proposen. 

• Primer es pot extreure informació sobre les característiques que ens fa 
humans a partir de la primera web que s’adjunta.  

• Després es poden realitzar les activitats 1 i 2 de la segona pàgina web: 
o Elaborar un quadre Excel on es registri la informació cronològica 

i espacial de cada espècie. S’adjunta una graella excel. 
o En aquesta pàgina web hi ha un enllaç al jaciment d’Atapuerca 

que permet afegir al quadre l’Homo antecessor. Aquest fet 
permet parlar de com la ciència està en avenç continu. 

• Activitat 3: Es pot realitzar una activitat d’ampliació per a reflexionar 
sobre dues teories que expliquen perquè avui en dia existeix una sola 
espècie humana. Aquesta tasca es troba a la segona pàgina web. 



• Finalment, i de manera opcional, es poden realitzar una sèrie 
d’activitats autocorrectives per tal de comparar homínids. Sobretot les 
que fan referència a comparació entre fòssils, que corresponen a les 
nou primeres. Aquestes activitats es troben a la segona web, dins la 
secció Vols seguir, a l’apartat Comparació entre homínids. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
Continguts:  
• Característiques pròpiament humanes. 
• Evolució humana. 
• Hominització. 
• Anàlisi de fòssils. 
 
Competències: 
• Tractament de la informació i competència digital. 
• Coneixement i interacció amb el món físic. 
• Matemàtica. 
 
Processos: 
• Observació. 
• Anàlisi de fonts. 
 
Documents adjunts  

 
• Característiques que ens fa humans: 

http://www.xtec.es/~lvallmaj/palau/home.htm 
• Activitats sobre evolució humana: 

http://menorcaweb.net/cnaturals/aula/activitats/evolucio/humana.html 
• Material per a l’alumne 

 


