
LA VIA AUGUSTA: DE ROMA A GADES 

 

ARC-CERES 
 

 

 
 

Objectius 
 

• Conèixer la importància i itinerari de la Via Augusta, principalment d’Hispània. 
• Conèixer la rellevància que va tenir Gades dintre de l’Imperi romà. 

• Descobrir les arrels històriques de la Península Ibèrica. 
• Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a partir de fonts de consulta d’internet. 
• Desenvolupar estratègies de planificació i execució en les tasques quotidianes. 
• Autoavaluar el procés d’aprenentatge. 

 

Descripció de l’activitat 
 

 
Element que consta de dues parts: la primera és una cacera del tresor amb l’objectiu de conèixer què era la Via Augusta, el seu itinerari, 

principalment a Hispània, i la importància que va tenir aquesta via i Gades durant l’imperi romà. La cacera comprèn 5 blocs de preguntes i la gran 

pregunta final. A cada bloc de preguntes hi ha com a mínim un enllaç que poden consultar per informar-se. La segona part és el joc didàctic : De 

Roma a Gades, que consisteix en un itinerari des de la capital de l’imperi fins arribar a Gades. Es podrà anar completant l’itinerari a mesura que 

es van responent les preguntes que es plantegen. 

Recursos emprats 
 

 
Cacera del tresor 

 

• La Via Augusta: de Roma a Gades: web 

Joc didàctic 

• Joc didàctic multimèdia: De Roma a Gades : Gabinete Pedagògico de Bellas Artes de Sevilla, Consejería de Educación de la Junta de 
Andalucía i Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía. Es necessita navegador: internet explorer i Flash. Amb navegador Firefox 

no es possible deshabilitar el so. 
Web 

• WEB : Fascina't amb les Socials amb TIC 

Temporització 
 

2 sessions 

 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

Tot l’alumnat de 1r d’ESO. 
 

Aspectes didàctics i metodològics 
 

 
La cacera del tresor es pot treballar de dues maneres diferents: 

 
• Individualment i a la 2ª sessió es corregeix 
• Per grups cooperatius: Cada grup treballa un bloc de preguntes i després es posen en comú col·lectivament: cada grup transmet les 

respostes a les preguntes que ha treballat i cadascú pren nota de la informació que li falta. Després individualment respondran la gran 
pregunta. La 2ª sessió es pot començar posant en comú la resposta a aquesta pregunta. 

 
Joc multimèdia: 

 

En el mateix lloc hi trobareu les instruccions. La mecànica del joc és molt senzilla. Hi ha preguntes d’història, geografia, espectacles, art, literatura 
i costums. Hi ha preguntes que potser no les sabran, però sempre els dóna 3 opcions, de les quals n’han de marcar una, després de cada 
pregunta si han fallat els dóna la resposta correcta, així ho van aprenent. 
Cal no dedicar tota la sessió sencera al joc perquè els pot cansar. Millor dedicar-hi només una part de la sessió. 

 
Suggeriment: També es pot pensar en la possibilitat de fer-los fer un mapa amb el traçat de la Via Augusta i els llocs més significatius, poden ser 
les localitats que surten al joc. En el joc els noms de les ciutats estan en llatí, caldria traduir-los al català. A la web hi trobareu un mapa mut per 
poder-ho fer. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
 

Continguts: 
• La Via Augusta, eix important entre Roma i Hispània. 
• Gades com a centre comercial de l’Imperi Roma 

 
Competències: 

• Adquirir habilitats comunicatives en situacions d’interacció oral, d’exposició i comunicació de resultats. 
• Obtenir, seleccionar i interpretar la informació a partir de fonts escrites i amb suport informàtic.. 
• Configurar la pròpia identitat personal, social i cultural, amb els referents culturals i històrics disponibles del seu entorn. 
• Aprendre a aprendre. 

Processos 
• Jocs 
• Anàlisi de fonts secundàries 

 
Adreces 

 

 

Altres documents: 
 

La pàgina web on està inclosa la cacera del tresor: Via Augusta : De Roma a Gades és: 
 

http://montse.quintasoft.net/ac_complementaries/caceres_tresor/roma_gades.htm 
 
 

A aquesta pàgina web també hi trobareu la fitxa de la cacera del tresor en format pdf per imprimir. 
 

La pàgina web on està inclòs el joc : De Roma a Gades és: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales 
 

http://montse.quintasoft.net/ac_complementaries/caceres_tresor/roma_gades.htm
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/portalaverroes/contenidosdigitales

