
ARC

ART A L’ANTIGA ROMA

Objectius

• Comprendre la importància de l’arquitectura romana.

• Comprendre la importància de les ciutats en el món romà.

• Aprendre les principals característiques de l’arquitectura romana.

• Conèixer els principals edificis  del món romà i les seves funcions.

Descripció de l’activitat 
 
Conjunt d’activitats per treballar continguts bàsics de l’art romà, sobretot d’arquitectura. En la primera
sessió han de respondre preguntes i fer exercicis a partir de la consulta als enllaços d’internet que se’ls
proposen. Un dels exercicis sobre la ciutat romana l’han de fer en format imprès, els altres els poden fer
directament a  internet.  La sessió  acaba amb un exercici  d’autoavaluació.  A  la  segona sessió  han de
realitzar diversos exercicis interactius i l’activitat de Jclic:  El món clàssic:Roma, en la qual, part dels
continguts són d’art romà. Els enunciats de les activitats són en català.

Recursos emprats 

Web, hot potatoes, activitats interactives amb flash,  Jclic "  El món clàssic: Roma "  d'  Agustí  Planells
Gutiérrez i Gabriel Herrero .

Temporització

2 sessions 

Alumnat a qui s’adreça especialment

Alumnat de 1r cicle d’ESO.

Aspectes didàctics i metodològics 

Es tracta , d’una banda, de posar a disposició dels/les alumnes, materials multimèdia relacionats amb l’art a
l’Antiga Roma i de l’altra que escriguin aquesta informació per facilitar-ne la comprensió i aprenentatge. Les
activitats són molt senzilles i pautades, però tot i així  les corresponents a la 1ª sessió es poden treballar a
dos nivells diferents de dificultat: avançat i bàsic. Si teniu alumnes que hagin de treballar el nivell  bàsic
haureu d’anar a la portada de la web, clicant inici en el menú inferior de la pàgina i en el menú que se us
obrirà escollir l’opció “ROMA” en l’apartat: bàsic ( de tota manera, a l’apartat “ adreces “ d’aquest document
hi teniu els enllaços corresponents. També hi ha la possibilitat de fer activitats voluntàries destinades a
l’alumnat que acabi tota la feina . L’activitat sobre la planta de la ciutat també hi ha la possibilitat d’imprimir-
la i que la facin en format paper.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 

Continguts:

• Les ciutats en el món romà.

• Principals característiques de l’arquitectura romana

• Principals  edificis del món romà i les seves funcions.
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Competències

Competències especialment presents :

o Competències artística i cultural  
o Tractament de la informació i competència digital

Processos:

o Anàlisi de fonts secundàries
o Observació

Adreces

Les activitats proposades les trobareu en aquest enllaços:

1ª sessió:  http://montse.quintasoft.net/roma/art/paginaart.htm ( nivell avançat )
                 http://montse.quintasoft.net/roma/art/bpaginaart.htm ( nivell bàsic )

2ª sessió: 
• Activitat de jclic   (El món clàssic: Roma ):  http://clic.edu365.cat/db/act_ca.jsp?id=1409

• Activitats interactives: http://montse.quintasoft.net/roma/enginy/pagina%20enginy.htm

Itinerari

Element núm. 23 de l’itinerari: De la  prehistòria al món clàssic: Connecta amb la història
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