
ARC-CERES 
 

 

DECADÈNCIA I FI DE L’IMPERI ROMÀ D’OCCIDENT  
 

 
 
Objectius  
 

• Conèixer els diversos factors que van provocar la decadència de l’Imperi Romà d’Occident. 

• Aprendre a establir relacions de causa i efecte. 

• Introduir el concepte de crisi. 

• Conèixer el concepte d’Imperi 

• Treballar cooperativament amb els companys 

 

Descripció de l’activitat  

  
Activitats agrupades en tres blocs. El 1ª bloc és per introduir el tema i comprèn un breu text i unes preguntes de 

comprensió que han de respondre individualment. El segon bloc l’han de dur a terme en grups de 5 persones. 

Cada membre del grup té una tasca assignada que després ha de transmetre als altres. Han de llegir textos i 

respondre preguntes que els permetran ampliar els conceptes treballats en el primer bloc. En l’últim bloc, 

individualment, han de resoldre un puzzle  i respondre qüestions amb la informació que el puzzle els aporta. 

 

Recursos emprats  

 
Pàgina web 

 
Temporització 
 
2 sessions 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Alumnes de 1r d’ESO 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
Es recomana en la 1ª sessió la realització i correcció de l’activitat individual, sobretot cal que els quedi clara 

la relació entre les diverses causes de la decadència de l’Imperi Romà i les seves conseqüències. Després 

poden fer la primera part del treball cooperatiu. A la 2ª sessió acaben el treball cooperatiu i després es 

corregeix. Per acabar poden fer el puzzle, que en realitat és un breu text de síntesi del tema, i l’activitat  

que hi va associada.  

Les activitats estan presentades en format de fitxes que l’alumnat pot respondre escrivint directament en la 

web. Cal tenir en compte que els exercicis resolts no es poden desar ( només si es guarda en pdf.), i cal 

advertir als alumnes que si surten de la pàgina perdran tota la informació. També hi ha la possibilitat de fer-

ho en format word, per si voleu que guardin la feina feta, seria l’opció més convenient tenint en compte que 

el 2n dia necessitaran la informació treballada a la sessió anterior. 



Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

Continguts: 
 

� Concepte d’imperi 
� Concepte de crisi 
� Divisió de l’Imperi per Teodosi 
� Causes i conseqüències de la decadència i fi de l’imperi Romà d’Occident 

  
Competències: 

� Competència comunicativa lingüística i audiovisual 
� Tractament de la informació i competència digital 
� Competència d'aprendre a aprendre 
� Competència d'autonomia i iniciativa personal 

 
Processos : 

� Anàlisi de fonts secundàries 
 
Adreça 
 
L’activitat la trobareu a aquesta adreça: 
 
http://montse.quintasoft.net/ac_complementaries/roma/fi_imperi/fi_imperi.html 
 
 
 

 
 


