
ARC-CERES 

 
ENTRE DOS FOCS:  

ELS FENICIS EN MIG DE LES GUERRES PÚNIQUES 
 
Objectius  
 
1. Conèixer les principals vies colonitzadores dels fenicis i els seus assentaments en la 

Península Ibèrica 
2. Caracteritzar la civilització fenícia i les seves aportacions culturals 
3. Analitzar el conjunt de les activitats comercials del poble fenici: les rutes, els vaixells i els 

productes. 
4. Conèixer les principals produccions artístiques que van realitzar els fenicis. 

 
Descripció de l’activitat  
  

Aquesta activitat consta de dues parts. La primera d’elles és és una webquest per 
realitzar una recerca sobre el poble fenici per descobrir com vivien, mitjançant la realització 
de la webquest. Amb aquesta recerca l’alumnat podrà contestar una sèrie de preguntes, 
indicades en la webquest, per acabar amb la redacció d’una reflexió que doni resposta a “la 
gran pregunta”.  
 La segona part de l’activitat és el visionat d’un capítol del programa "Història de 
Catalunya", on en Dragui parla de les aportacions dels fenicis, així com de les guerres 
Púniques entre romans i cartaginesos. Després del visionat, l’alumnat contestarà una sèrie de 
preguntes sobre la situació dels fenicis durant les guerres púniques a partir del guió proposat 
en “documents adjunts”. 

 
 
Recursos emprats  
 

Per a la primera part de la proposta didàctica comptem amb una pàgina web amb les 
preguntes i els enllaços que faciliten la recerca de la informació. 

Per a la segona part de l’activitat, emprarem “Entre dos focs”, audiovisual del 
programa “Història de Catalunya” i un document word amb les preguntes sobre l’audiovisual. 
 
Temporització 
 
2 hores, distribuïdes de la següent manera: 

- 1a hora: activitats de la webquest i posterior correcció en grup 
- 2a hora: visionat del capítol “Entre dos focs”, contestació a les preguntes sobre el 

vídeo i posterior posada en comú amb la resta de la classe. 
 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Tot l’alumnat de 1r d’ESO. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 

La primera part de l’activitat pot dur-se a terme tant de manera individual com per 
parelles. La segona part, el visionat del capítol d’”Històries de Catalunya”, s’ha de fer amb el 
grup classe i la redacció posterior de manera individual. 
 

Per a la contestació de les preguntes poden utilitzar-se tant els enllaços facilitats en 
la web com altres que els alumnes considerin oportuns. Per a la contestació de “la gran 
pregunta” es pot recomanar als alumnes escriure, almenys, unes 150 o 200 paraules. 



ARC-CERES 

 
Cal advertir que alguns dels enllaços que hi ha a l’apartat de “recursos” de la web 

poden no funcionar correctament. De qualsevol forma, amb els enllaços que sí funcionen s’hi 
pot fer l’activitat i, a més, poden consultar-se altres pàgines que s’indiquen en “altres 
documents”. 
 

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

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
- Tractament de la informació i competència digital 

  
CONTINGUTS 

- Les vies colonitzadores dels fenicis i els seus assentaments en la Península Ibèrica 
- Característiques de la civilització fenícia i les seves aportacions culturals 
– Les activitats comercials del poble fenici: les rutes, els vaixells i els productes. 
– Les produccions artístiques que van realitzar els fenicis. 

 
PROCESSOS 

- Anàlisi de fonts secundàries 
 
Documents adjunts  
 

- Webquest ELS FENICIS:  
http://www.proyectohormiga.org/phpwq2/caza/soporte_derecha_c.php?id_actividad=24&id_pagi
na=1 
 

- Audiovisual ENTRE DOS FOCS:  
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22981&p_ex=fenicis 
 

- Document word: preguntes sobre el vídeo Entre dos focs 
 

 
 
 
Altres documents:  
 
• WEBS AMB INFORMACIÓ 

 
- Mapa del comerç fenici: 
http://esencia21.files.wordpress.com/2009/07/mapa_fenicios.jpg 
- Osados comerciantes: 
http://www.glamorama.cl/medio/articulo/0,0,38035857_152309047_209768865,00.html 
 
- WIKIPEDIA: http://ca.wikipedia.org/wiki/Fen%C3%ADcia 
- http://www.portalplanetasedna.com.ar/fenicios.htm 

 
 

• VIDEO I AUDIO 
 
- EN GUÀRDIA! (programa de ràdio): 
 http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=25605&p_ex=fenicis 
- POBLADORS I COLONITZADORS (documental de Memòria de Catalunya):  
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=641&p_ex=fenicis 

 
 
 


