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De les províncies romanes a les comarques 
 

Objectius  

 
 Conèixer les organitzacions territorials històriques de Catalunya més importants. 

 Relacionar les organitzacions territorials analitzades amb el seu context històric. 

 Realitzar l’anàlisi d’un text amb qualitat. 

 
Descripció de l’activitat  

  
L’alumnat farà un anàlisi de sis organitzacions territorials de Catalunya i elaborarà un 

comentari de text a partir d’una adaptació de la memòria publicada l’any 1933 del treball 

realitzat per la Ponència d’estudi de la divisió territorial de Catalunya. 

Recursos emprats  

 
L’activitat es basa en l’anàlisi de 5 mapes que exemplifiquen els canvis i continuïtats de  
l’organització territorial catalana i en l’elaboració d’un comentari de text. 

 
Temporització 
 
S’ha previst 2 hores de classe.  
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
3r d’ESO 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
L’estructura de les activitats podria ser la següent: 

Hora 1: L’alumnat en parelles observarà 5 mapes que reflecteixen 5 moments diferents de  

l’organització territorial del nostre país: les províncies romanes de l’Imperi Romà, les  

províncies del regne visigot, els comtats de la Marca Hispànica, els departaments annexats a  

França amb Napoleó i les comarques catalanes actuals. Per a cada mapa, s’haurà d’omplir  

una taula, en la qual s’anotarà el número del mapa, el període històric, l’edat històrica, en  

quina unitat es basa la divisió territorial, els canvis i continuïtats observats en relació a les  

etapes anteriors i altres observacions. Una vegada s’hagi observat i omplert la taula d’anàlisi  

de tots els mapes, l’alumnat, també en parelles, anotarà unes observacions generals, unes  

conclusions i reflexió sobre el què s’ha après amb l’elaboració d’aquest exercici. Al final de la  

sessió, amb tot el grup-classe, el professorat realitzarà una correcció i reflexió de l’exercici. 

 

Hora 2: L’alumnat de forma individual elaborarà un comentari de text a partir d’una  

adaptació realitzada de la memòria publicada l’any 1933 del treball realitzat per la Ponència  

d’estudi de la divisió territorial de Catalunya. Per a l’elaboració d’aquest comentari s’ha  

recomanat a l’alumnat la consulta de l’arxiu MAT_ALUM_Base d’orientació per a l’elaboració  

d’un comentari de text. El professorat abans que l’alumne/a comenci a realitzar el  

comentari, farà llegir a un alumne/a el text a comentar en veu alta. També s’aprofitarà per a  

poder respondre els primers dubtes que puguin sorgir i s’assegurarà que l’alumnat hagi entès  

el contingut bàsic del text. Per això, és convenient que el professor/a realitzi una brevíssima  

presentació del text a comentar. Com és possible que l’alumne/a no pugui acabar el seu  

comentari escrit en aquesta sessió, encarregarà la finalització del mateix en concepte de  
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deures. L’elaboració d’aquest exercici individual així com l’activitat elaborada a partir dels  

anàlisis dels 5 mapes s’utilitzaran per prendre notes que ajudaran a avaluar l’alumnat. També  

es recomana a l’alumnat repassar les comarques catalanes mitjançant 3 mapes interactius. El  

professorat per la seva banda pot realitzar un examen d’un mapa de les comarques catalanes  

ARC-CERES2 i un altre exercici avaluador en el qual l’alumnat hagi d’anotar el nom de la 

capital de cada  

comarca.   

 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

CONTINGUTS  
 

 L’organització territorial de Catalunya al llarg del temps. 
          -Les províncies romanes de l’Imperi 
          -Les províncies del regne visigot  
          -Els comtats de la Marca Hispànica 
          -Els departaments catalans annexats a la França Napoleònica 
          -Les comarques catalanes actuals 

 La divisió comarcal catalana actual: 
          -Bases de l’estudi encarregat a la Ponència d’estudi de la divisió territorial de  
           Catalunya 
          -Situació i denominació de les comarques actuals 

 

COMPETÈNCIES 
 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

 Competència d’aprendre a aprendre. 

 Competència social i ciutadana. 

 

PROCESSOS 
 

 Observació 

 Debat i exposició oral. 

 Anàlisi de fonts secundàries. 

 
Documents adjunts  
 
El material de l’alumnat es troba als documents descarregables per a l’alumnat:  
 
MAT_ALUM_De les províncies romanes a les comarques_doc. 
MAT_ALUM_Evolució històrica de l’organització territorial_doc. 
MAT_ALUM_Base d’orientació per a l’elaboració d’un comentari de text_doc. 
 
L’alumnat té un enllaç a les següents adreces: 
 
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/catcom1.html (On és la comarca?). 
http://www.xtec.cat/~ealonso/flash/catcom2.html (Com es diu....?). 
http://www.xtec.net/~ealonso/flash/catcom3.html (Puzzle de comarques) 
 

Itinerari 

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre 
Fem política De les provincies romanes a les 
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