
Objectius 

 Conèixer els territoris conquerits a l’Alta Edat Mitjana pels musulmans. 
 Identificar els territoris conquerits amb els noms dels actuals països. 
 Reflexionar sobre la utilització de termes erronis que molt sovint són racistes i xenòfobs. 

Descripció de l’activitat 

L’alumnat elaborarà dos mapes per a conèixer l’espai geogràfic conquerit durant l’expansió musulmana 
altmedieval i identificar aquests territoris amb el nom dels països actuals. També haurà d’omplir una 
taula amb informació sobre aquests països i  contestar dues qüestions que serviran per a plantejar 
alguns aspectes sobre el racisme i la xenofòbia. 

Recursos emprats 

Les activitats poden realitzar-se amb un full blanc de paper, un full de paper vegetal, llapissos de 
colors, un atlas històric, el llibre de text i una adreça virtual. 

Temporització 

2 sessions. 

Alumnat a qui s’adreça especialment 

2n d’ESO 

Aspectes didàctics i metodològics 

L’estructura de les activitats podria ser la següent: 
Hora  1:  Primer  de  tot  el  professorat  haurà  d’explicar  a  tot  el  grup-classe  les  activitats  que  es 
realitzaran en aquesta primera sessió de classe, recordant que els alumnes que no les finalitzin les  
hauran d’acabar a casa en concepte de deures. Cada alumne/a individualment haurà d’elaborar un 
mapa  en  paper  que  reflecteixi  l’expansió  territorial  musulmana  de  l’Alta  Edat  Mitjana.  Per  a 
l’elaboració d’aquest mapa, l’alumne/a podrà consultar el seu llibre de text (si en té), un atlas històric  
o una adreça virtual. Es recordarà a tot l’alumnat del grup-classe, la conveniència de realitzar els 
exercicis amb qualitat. Per tant, s’insistirà en que no oblidin de posar un títol al mapa, d’acolorir-lo  
amb colors  fàcils  de  distingir  i  d’inserir-hi  una  llegenda,  especificant  el  significat  de  cada  color. 
Després, cada alumne/a haurà de calcar en un paper vegetal el mapa elaborat, haurà de cercar el nom 
dels  països  actuals  que  corresponen  als  països  conquerits  i  escriure  el  nom de  cada  país  al  lloc 
corresponent sense oblidar de posar les fronteres. 
Hora  2:  En  aquesta  sessió,  l’alumnat  agrupat  en  parelles  utilitzarà  el  mapa  elaborat  amb  paper 
vegetal, on haurà d’haver col·locat els noms dels països actuals que foren conquerits durant l’expansió 
islàmica altmedieval, per a omplir una taula. En aquesta taula, haurà d’anotar el nom dels països 
conquerits i escriure el gentilici femení i masculí dels seus habitants així com el nom del continent on  
està situat cada país. Després haurà d’observar tot el material elaborat per a contestar dues qüestions:  
qui  són  els  moros?  D’on  són?  Amb  aquestes  qüestions  que  l’alumnat  no  podrà  contestar  amb 
l’observació de les activitats realitzades s’intenta originar un debat en el qual es pugui copsar que el  
terme “moro” tot  sovint  s’utilitza com un insult  racista i  xenòfob.  També s’ha d’aprofitar  aquest 
intercanvi d’impressions amb l’alumnat per a què quedi clar que els habitants dels països del nord 
d’Àfrica  no  són  àrabs  sinó  africans.  Si  això  no  queda  clar,  s’hauria  de  repassar  el  concepte  de 
península, observar la península Aràbiga i esmentar els països que la conformen. ARC-CERES 

ARC-CERES

D’àrabs a musulmans



Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

CONTINGUTS 

 L’expansió territorial musulmana a l’Alta Edat Mitjana. 
 Identificació dels països actuals que formaren part dels territoris conquerits. 
 Relació entre els noms dels països amb els seus gentilicis. 

COMPETÈNCIES 

 Competència d’aprendre a aprendre. 
 Competència d’autonomia i iniciativa personal. 
 Competència social i ciutadana. 

PROCESSOS 

 Observació 
 Debat i exposició oral. 
  Anàlisi de fonts secundàries. 

Documents adjunts 

Material de treball per a l’alumnat:
 
El material de l’alumnat es troba al document descarregable per a l’alumnat: 

MAT_ALUM_D’àrabs a musulmans_doc. 

Altres documents: 

Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a la següent adreça: 

http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

Itinerari

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre
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http://recursostic.educacion.es/bancoimagenes/web/

