
ARC-CERES 

L’ART DE L’ANTIGA GRÈCIA 
 
Objectius  
 
– Situar cronològicament les diferents etapes de desenvolupament de l’arquitectura i 
l’escultura grega. 
– Conèixer les principals característiques de les manifestacions arquitèctoniques i 
escultòriques de la Grècia clàssica.  
– Valorar el patrimoni arqueològic que es conserva d’aquesta època. 
 

 

Descripció de l’activitat  

  
L’activitat consisteix en navegar per diferents espais web sobre l’arquitectura i 

l’escultura de la Grècia clàssica. Es tracta  d’una sèrie de senzills documents (textos, mapes 
conceptuals, dibuixos...) els quals ajuden l’alumnat a conèixer les principals característiques 
de l’arquitectura i l’escultura grega. 

A partir d’aquestes petites explicacions, els/les alumnes poden passar a fer un seguit 
d’exercicis especificats. 
 
Recursos emprats  

 
En un document word, l’alumnat té assenyalats els diferents enllaços que ha de fer 

servir per observar i estudiar els documents explicatius sobre l’art grec, així com els enllaços 
a les activitats sobre aquest tema.  

 
Temporització 
 
3 hores 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Tot l’alumnat de 1r d’ESO.  
 
Aspectes didàctics i metodològics  

 
Aquesta activitat sobre l’art de la Grècia antiga està estructurada en dues parts. Una 

primera part on el professorat explica les caraterístiques d’aquest art i l’alumnat realitza un 
document resum d’aquestes explicacions a partir dels enllaços facilitats (part A). I una segona 
part on l’alumnat ha de realitzar una serie d’activitats, tant online com en un document de 
text (part B).  

L’activitat pot organitzar-se de dues formes: 
PROPOSTA 1 

- Hora 1: explicacions teòriques i elaboració del document resum 
- Hora 2: realització a l’aula de tots els exercicis proposats (i acabament a casa si no en 

dóna temps) 
- Hora 3: correcció dels exercicis 

 
PROPOSTA 2 

- Hora 1: Elaboració del document resum sobre l’arquitectura i exposició al grup classe 
(d’alguns alumnes). Excercicis sobre aquests apartats.  

- Hora 2: Elaboració del document resum sobre l’escultura i exposició al grup classe 
(d’alguns alumnes). Excercicis sobre aquests apartats.  

- Hora 3: correcció dels exercicis. 
 



ARC-CERES 

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

• Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
• Competències artística i cultural   
• Tractament de la informació i competència digital 

 

 
CONTINGUTS 

• Trets característics de l'arquitectura  
• Trets característics de l’escultura 

 
PROCEDIMENTS 

• Observació 
• Anàlisi de fonts secundàries 

 
Documents adjunts  
 
MAT_ALUM_ L’art de l’antiga Grècia 
 
 
Altres documents:  
 
WEBS INFORMATIVES 

- http://www.arteespana.com/arquitecturagriega.htm 
- http://es.wikipedia.org/wiki/Arquitectura_en_la_Antigua_Grecia 

 
VÍDEOS 

- Grècia (capítol del programa “L’oblit del passat”): 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19427&p_ex=gr%E8cia 

- Grècia (capítol del programa “Afers exteriors”): 
http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=48474&p_ex=gr%E8cia 

 


