ARC-CERES Descriptors

WEBQUEST: Roma un imperi desaparegut
Objectius
•

•
•
•

Comunicar i compartir idees i coneixements relatius a la hª de Roma.
Conèixer el llegat de la civilització romana a Hispània i Catalunya.
Buscar, obtenir, seleccionar, organitzar i interpretar la informació a partir de fonts indirectes, escrites, i
especialment les relacionats amb les TIC.
Aprendre a seleccionar, transmetre i contrastar la informació

Descripció de l’activitat
Webquest sobre la Roma Antiga en la qual els nois i noies hauran de buscar informació sobre diversos aspectes
de l’Imperi en les fonts d’internet que se’ls proporcionen per a cada apartat, escriure un guió i elaborar un
reportatge. Treballaran en grups de quatre i cadascú assumirà el paper d’expert en un aspecte; hi haurà:
l’historiador/a, el/la periodista, el/la constructor/a i l’investigador/a. La recerca d’informació la faran durant
la 1ª sessió, en la 3ª i 4ª els/les experts/es es reuniran i la posaran en comú i, quan acabin, cada expert/a la
transmetrà al seu grup d’origen i redactaran un guió per elaborar el treball. Després, les dues sessions següents,
a partir del guió esmentat, elaboraran un reportatge sobre l'Antiga Roma, en format de diapositives o de video.

Temporització
1 sessió informàtica de treball individual per a la recerca d’informació. Han de buscar informació sobre la fundació
de Roma ( aquesta recerca l’han de fer tots) i després han de buscar la informació corresponent al rol que els hi ha
tocat ( historiador/a, investigador/a, constructor/a i periodista ).
2 sessions de treball en grup per a la reunió d’experts, la posada en comú amb el grup d’origen. i l’elaboració del
guió per a escriure el reportatge.
2 sessions per elaborar el reportatge en format de diapositives o de video.
La feina que no puguin fer en aquestes sessions l’hauran d’acabar pel seu compte.

Alumnat a qui s’adreça especialment
Per a tot l’alumnat de 1r d’ESO.

Recursos emprats
Webquest: Roma un imperi desaparegut! dissenyada per Sílvia Soteras Gibert

Aspectes didàctics i metodològics
D’una banda, es posen a disposició dels/les alumnes materials multimèdia relacionats amb l’Imperi romà per tal
que n’extreguin informació, la seleccionin, la contrastin, l’ampliïn i la sàpiguen transmetre. D’altra banda, han de fer
tot aquest procés a partir d’un treball cooperatiu, que n’enriquirà els resultats i els permetrà treballar les
competències que es deriven d’aquests tipus de treball.
A l’enllaç de la webquest que trobareu en aquest document ( a l’apartat adreça ) hi trobareu molt ben
plantejades les activitats que han de fer els/les alumnes.
S’aconsella completar la tasca plantejada a la webquest amb una presentació oral dels reportatges per part dels
diferents grups de treball.
Cal tenir en compte que hi ha alguns dels enllaços proposats a la webquest que no s’obren, motiu pel qual a
documents adjunts hi trobareu una nova proposta d’enllaços.

ARC-CERES Descriptors
Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Continguts:
•
•
•

•
•

Els orígens de Roma.
La República i l’Imperi.
Principals edificis
La conquesta romana d’Hispània.
El llegat de Roma a Hispània. Roma a Catalunya.

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
Simulació de rols

Adreça :
Trobareu la webquest proposada a la següent adreça: http://webquest.xtec.cat/httpdocs/roma/index.htm

