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LOCALITZACIÓ GEOGRÀFICA I CRONOLÒGICA DE L’ANTIGA ROMA

Objectius

 Localitzar en el mapa de la península itàlica pobles i elements geogràfics significatius de la història

de l’Antiga Roma.

 Saber situar en una línia del temps les dates més significatives de la Història de l’Antiga Roma.

 Saber anomenar les tres etapes de la Història de l’Antiga Roma.

 Identificar i localitzar, tant al temps com a l'espai, els llocs, fets i processos històrics rellevants de la
història de l’Antiga Roma.

 Saber  comprendre i expressar la informació consultada , en especial en fonts estructurades de la 
xarxa (Internet ).

Descripció de l’activitat 
 
Activitats per treballar la localització cronològica i geogràfica de l’Antiga Roma. Estan presentades en format

de fitxes que l’alumnat pot respondre escrivint directament a la pàgina web. En tots els exercicis poden

realitzar consultes molt pautades a internet per buscar informació. Una vegada acabades les activitats poden

autoavaluar-se. 

Recursos emprats 

• Activitats incloses a la pàgina web:  Fascina’t amb les C. Socials amb TIC ( http://montse.quintasoft.net ).

• Activitats de Palladium del  Ministerio de Educación 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/cclasica/esc332ca2.php ).

Temporització

1 sessió informàtica i 1 sessió on poden realitzar les fitxes en format word en paper imprès.

Alumnat a qui s’adreça especialment

Per a tot l’alumnat de 1r d’ESO . Hi ha la possibilitat de treballar a dos nivells diferents: bàsic i avançat. 

Aspectes didàctics i metodològics 

Es tracta , d’una banda, de posar a disposició dels/les alumnes, materials multimèdia relacionats amb la

localització  geogràfica  i  cronològica  de  la  història  de  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  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.

També hi ha la possibilitat de fer activitats voluntàries destinades a aquell alumnat que acabi tota la feina i

superi amb èxit l’autoavaluació.

Després d’haver treballat els continguts esmentats a informàtica es convenient explicar-los en una segona
sessió els motius pels quals són importants les dates, llocs i pobles estudiats, treballar-los a la fitxa word
impresa i corregir-los col·lectivament.
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Caldria explicar-los perquè les dates, fets, llocs i pobles treballats són importants per a la història de Roma.

Tingueu en compte que els continguts escrits a la web no queden emmagatzemats. Advertiu als/les alumnes
que no surtin de la pàgina mentre estan treballant perquè perdran la informació.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
 
Continguts: 

• Coneixement i situació en el mapa de la península Itàlica dels segles VI al III aC de :  mar Mediterrani,
mar Tirrè, mar Adriàtic, mar Jònic, Laci, Magna Grècia, Sicília, Còrsega, Sardenya , Etruscos, Llatins,
Grecs, Púnics.

• Coneixement  i  situació  en  una  línia  del  temps  d’aquestes  dades:  Fundació  de  Roma,  fundació
d'Empúries, arribada dels romans a la península Ibèrica, naixement de Crist, màxima expansió de
l’imperi romà, caiguda de l'imperi romà. 

Competències :
• Competència comunicativa lingüística.
• Tractament de la informació i competència digital
• Competència d'aprendre a aprendre
• Competència d'autonomia i iniciativa personal

Processos :
• Anàlisi de fonts secundàries

Adreça

Les  activitats  proposades  les  trobareu  en  aquest  enllaç,  en  els  apartats  de:  el  lloc  i  el  temps :
http://montse.quintasoft.net/roma/indexroma.htm 

http://montse.quintasoft.net/roma/indexroma.htm

