
ARC-CERES 

 

 
ELS ÍBERS 

 
 
Objectius  
 

1. Fomentar el coneixement de la cultura ibèrica. 
2. Conèixer les caraterístiques principals dels Íbers. 
3. Afavorir la reflexió sobre els nostres avantpassats i el seu llegat cultural. 
4. Potenciar el raonament lògic i el respecte cap a la diversitat cultural i de 

pensaments. 
 
Descripció de l’activitat  
  

L’activitat fa servir una webquest per descobrir les característiques de la cultura 
ibèrica. A partir d’un full de treball (en format word), els alumnes aniran fent un recorregut 
per diversos aspectes i contestant preguntes sobre la geografia, economia, vida quotidiana, 
guerres i vocabulari de l’època dels ibers.  

Finalment, hauran de fer un petit comentari-avaluació sobre el que han anat 
descobrint.  
 
Recursos emprats  
 

Per realitzar les activitats plantejades, l’alumnat farà servir una sèrie d’enllaços 
d’Internet especificats a la webquest. En aquests enllaços trobaran textos, descripcions, webs 
de museus, imatges i recreacions de l’època dels Ibers.  
 
Temporització 
 
2 hores 
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Tot l’alumnat de 1r d’ESO. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 

De manera prèvia a la presentació de la webquest, s'hauria de comentar a classe les 
bases del mon ibèric: geografia, estructuració social, economia, lluites, art i religió. Aquesta 
activitat vindria a ser el final del tema dels ibers. 
Per facilitar la feina, pot entregar-se ja imprès el formulari amb les preguntes de l'apartat 
Tasca.  

L’últim apartat està indicat per fer-lo a casa, però, no obstant, pot ser doni temps a 
realitzar-lo a classe. 

En l’apartat Guia Didàctica hi ha un power point i un word per facilitar la feina al 
professorat.  
 
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  
COMPETÈNCIES 

- Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
- Tractament de la informació i competència digital 
- Competència d'aprendre a aprendre 



ARC-CERES 

  
CONTINGUTS 

- Situació geogràfica dels poblat ibèrics. Assentaments en l’actual territori de 
Catalunya.  

- Principals activitats econòmics dels ibers. Eines per a la vida quotidiana. 
- Les lluites amb els romans 
- El vocabulari ibèric 
- Les aportacions culturals ibèriques 

 
PROCESOS 

- Anàlisi de fonts secundàries 
- Observació i reflexió 

 
Documents adjunts  
 
CERES_Els íbers 
 
Webquest ELS ÍBERS: http://www.guizeb.com/webquest/ibers/ 
 
 
Altres documents: 
 
MUSEU ARQUEOLÒGIC DE CATALUNYA (apartat sobre Ullastret): 
http://www.mac.cat/cat/Seus/Ullastret 
 
 
RECURSOS DIDÀCTICS 

- Els íbers a Catalunya: http://www.xtec.cat/recursos/socials/ibers/recurs.htm 
 
VÍDEOS 

- L’enigma íber: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46497&p_ex=%EDbers 
- Gent de mar enllà: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22982&p_ex=%EDbers 

 
AUDIO 

- Els íbers: http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=25857&p_ex=%EDbers 
 

 


