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TEMPS PER A CADA SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
3 h. setmanals x 35 setmanes = 105 hores curs
1 seqüència didàctica = 10 hores x 10 seqüències didàctiques = 100 hores
5 hores per a la flexibilitat de la programació:
visites escolars, coincidència de festivitats, celebracions, activitats transversals
Proposta de temporització:
Idees prèvies / Motivació

2h.

Introducció continguts:
Localització i Cronologia

1h.

Conceptes

2h.

Estructuració i aplicació coneixements:
Fonts i dades

1 h.

Multimèdia

2h

Empatia

1 h.

Síntesi / Avaluació

1h.

PASSOS PER A L'ELABORACIÓ DE LA SEQÜÈNCIA
D'ACTIVITATS PER FORMAR PART D'UNA UNITAT DIDÀCTICA
1. Lectura atenta dels continguts del currículum de l'àrea i de les competències associades
2. 1r esbós de les possibles activitats en funció de les hores de cada àrea i dels continguts
del currículum
3. Relectura del currículum i distribució dels continguts en el 1r esbós per constatar que tots
els continguts hi queden reflectits
4. Selecció dels recursos TAC bàsics.
5. Redacció de la seqüència d'activitats amb la incorporació de diversos recursos TAC i dels
continguts de la primera unitat.
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6. Redacció dels criteris d'avaluació – activitats d'avaluació i objectius d'aprenentatge de la
primera unitat.
7. Inici de la segona seqüència....

JUSTIFICACIÓ DEL FORMAT D'UNA SEQÜÈNCIA
Cal tenir en compte que l’alumne -a totes les unitats- haurà de fer activitats col·laboratives,
participatives i algunes produccions per mostrar als seus companys/es. No vol dir però que hagin
de ser d’una gran complexitat ni de gran extensió.
A l’inici de la unitat es presentaran les feines i activitats als alumnes. Cal deixar temps perquè
l’alumnat experimenti amb les eines amb la quals faran les activitats, reculli informació fora del
centre i quan s’organitzin treballs de grup, pacti l’organització i la distribució de les tasques.
No totes les tasques encomanades a l’alumnat han de realitzar-se a l’ordinador, hi ha d’haver
propostes en diferents suports.
Cal fer èmfasi i donar importància a aquelles activitats de grup que suposin debat i pactes per
arribar a acords entre tothom.
A totes les unitats s’han d’incloure continguts interdisciplinaris.
El nombre de sessions previst serà en principi de deu per unitat.
L’alumnat haurà de participar activament tant en aquelles activitats que requereixen l’exposició del
propi treball, així com en la valoració i comentaris informals i respectuosos sobre el treball dels
altres grups.
La suma de totes les activitats de la seqüència didàctica hauria de contenir activitats de diferents
tipologies i que tinguessin un fort component competencial. Per exemple en funció de
l’organització de l’alumnat (individuals, grup, parelles), de la motivació ( espontània o suggerida),
del format ( oral, escrita, multimèdia, disciplinar, interdisciplinar, d’exercitació, creació…) etc.
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ESQUEMA BASE
1.

Exposició i descripció de les activitats de la unitat.
Exposició - comprensió de les eines de treball (si escau)
Distribució - organització de les tasques
Primer contacte amb les eines i recursos

2.

Activitats de motivació / recollida d’idees prèvies.

3.

Introducció de continguts:
Recollida d'informació.
Desenvolupament conceptual.

4.

Estructuració i aplicació de coneixements:
Elaboració i execució d’activitats amb fonts, gràfics, dades i imatges.
Aplicacions i exposicions de treballs

5.

Activitats de síntesi

RECURSOS I ADRECES
GENERALS

- Portal edu365: http://edu365.cat
- Escola Oberta XTEC: http://www.xtec.cat/recursos/socials/index.htm
- Edu3.cat: http://edu3.cat
- JClic: http://clic.xtec.cat/db/listact_ca.jsp
- Quaderns Virtuals: http://clic.xtec.cat/qv_biblio/act_list.jsp?lang=ca
- Viquiatles: http://atles.eduwiki.cat
- Eduwiki: http://www.eduwiki.cat
- Kubbu: http://www.kubbu.com/
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- Mind 42: http://mind42.com/
- Pixton: http://pixton.com/
- Impress: http://www.openoffice.org/product/impress.html
- Prezi: http://prezi.com/
- Power Point: http://office.microsoft.com/en-us/powerpoint/
- Pixenate: http://pixenate.com/
- Windows Movie Maker: http://movimaker-es.net/?a=Movie%20maker

CONTINGUTS COMUNS
Lectura i interpretació de mapes, plànols i imatges
Mapes

http://www.xtec.cat/recursos/socials/mapes/in
dex.htm

Editor de comarques

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/
editor_comarca/index.htm

Aplicació tècniques d'orientació geogràfica i eines digitals d'orientació i localització
La volta al món en 80 minuts. Activitat Quaderns Virtuals

http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/bibliote
ca/80_minuts_ca

Mapes interactius Flash

http://www.xtec.net/~ealonso/flash/mapesflash
.htm

Aplicació de la representació gràfica del temps històric
Les etapes de la història. Activitats Clic

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1443

Línies de temps

http://www.timerime.com/
http://www.xtec.cat/~smora/activitats/socials/p
rehistoria.swf
http://www.xtec.cat/~rherna24/act_liniatemps.
htm
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CONTINGUTS ESPECÍFICS
El Paisatge com a resultat de la interacció entre la humanitat i el medi
1. La Terrra
Els planetes

http://www.xtec.cat/~rmolins1/solar/cat/planetes.htm

El planeta Terra

http://gregal.xtec.es/aulanet/ud/ciencies/webstionaris/marc
oslaterra.htm

La Terra

http://www.xtec.cat/~rmolins1/solar/cat/terra.htm

La Terra

http://www.xtec.cat/~ajimeno/cn1eso/02latierra/testlatierra
01.htm

Mesurar la terra

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=19357&p_ex=la%2
0terra

2. Els Paisatges
Climes i paisatges de la Terra

http://clic.xtec.cat/quaderns/biblioteca/climes_mon_ca/html
/section_4.htm?&js=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/
scripts/&appl=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/appl/&
css=http://clic.xtec.cat/qv_viewer/dist/html/css/

El paisatge de Catalunya

http://www.xtec.cat/~msalo2/ud/intro.htm

Els Biomes

http://webs2002.uab.es/jmroure/pdf/04%20Biomes.pdf

Paisatges I climes del món

http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/unitat5/menu.ht
m

Catalunya des de l'aire: Pallars Sobirà http://www.tv3.cat/videos/1492649/Pallars-Sobira-PallarsJussa-Noguera
Catalunya des de l'aire: Vallès Oc.

http://www.tv3.cat/videos/1471069/El-Valles-Occidental-elValles-Oriental-i-el-Maresme

3. Climes
Climes i paisatges de la Terra.
Activitat Quaderns Virtuals

http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/climes_m
on_ca
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Com es fa un climograma

http://www.isftic.mepsyd.es/w3/recursos/secundaria/social
es/geografia/climograma.html

Elements del clima

http://www.edu365.cat/primaria/muds/socials/tempsclima/c
lima3.htm

Climes I paisatges

http://www.xtec.cat/~malsius2/hot_potatoes/climes/portada
_climes.htm

Climogrames

http://www.xtec.cat/~rherna24/meteo_climogrames.htm

Els climes del món

http://clic.xtec.cat/qv_viewer/quaderns/biblioteca/climes_m
on_ca

Climes de Catalunya

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=30185&p_ex=clim
es%20de%20catalunya

El canvi climàtic

http://clic.xtec.cat/projects/climatic/jclic/climatic.jclic.zip

Canvi climàtic

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=29259

4. Impactes ambientals
Desastres ambientals

http://www.stopdisastersgame.org/en/home.html

Salvem la Terrra

http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/

La pluja àcida

http://www.xtec.cat/recursos/socials/taller/unitat6/pluja.htm
http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/mediambient/
index2.htm#

La desforestació

http://www.ub.es/ecologiaimediambient/8_5_deforestacio.h
tm

Incendis forestals

http://www.ub.es/ecologiaimediambient/8_6_incendis.htm

Medi ambient

http://www.tv3.cat/videos/304849

La capa d’ozó

http://www.xtec.cat/~mferna99/projecte/ozo.htm

L’efecte hivernacle

http://www.edu365.cat/primaria/muds/natural/mediambient/
index.htm#
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Escalfament de la Terra

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=28318

Residus i deixalles

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=16498

Impactes ambientals i recursos
naturals

http://blocs.xtec.cat/biogeobloc/files/2010/05/webquestimpactes-i-recursos.pdf

5. Desenvolupament sostenible
Joc de simulació Alerta CO2

http://www.accionatura.org/jocAlertaCO2/

Què és el desenvolupament
sostenible?

http://www.xtec.cat/~jherna24/4_desenvolupament%20sos
tenible.htm

Audiovisual sobre recursos
sostenibles

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=37353

Usos sostenibles

http://www.xtec.cat/recursos/ciencies/ambinet/ambinet/fra
me1.html

Desenvolupament sostenible

http://ccqc.pangea.org/cat/sosteni/soscat.htm

Jclic “La producció d’electricitat”

http://clic.xtec.cat/projects/p_electr/jclic/p_electr.jclic.zip

Mar de Aral

http://jonkepa.wordpress.com/2009/09/04/el-mar-daralquasi-ja-no-existeix-per-culpa-de-laccio-humana/
http://www.eldebat.cat/cat/notices/de_mar_d_aral_a_llac_
d_aral_44406.php

Què és l’energia?

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31390

Entrevista Andris Piebalgs

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46585

Sobre tipus d’energies renovables

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=31361&p_ex=ener
gi

Energia hidroelèctrica

http://www.edu.cat/Edutv/Fitxa?p_id=31517&p_num=3

Energia solar

http://www.edu3.cat/Edutv/Fitxa?p_id=31919
http://www.edu3.cat/Edutv/Fitxa?p_id=31515

Energia eòlica

http://www.edu365.cat/eso/faqs/tecnologia/central_eolica.h
tm
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http://www.edu3.cat/Edutv/Fitxa?p_id=30367
http://www.edu3.cat/Edutv/Fitxa?p_id=27414
La petjada ecològica

www.gepec.org/3E/EstalviEnergetic/Sessions/Estalviconsu
m.ppt

Agenda 21

http://ca.wikipedia.org/wiki/Agenda_21

Propostes per reduir els residus

http://www.ecologistes.net/subdomains/ecoaudit/educacio/
residus/info/info03.pdf

El coneixement del passat: de les societats prehistòriques al món clàssic
6. Els pobles prehistòrics
L'origen de la humanitat i de les
civilitzacions. Activitats Clic.

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1472

Història de la Terra en un dia

http://ca.wikipedia.org/wiki/Història_de_la_Terra_en_un_dia

Els dòlmens Activitat MUD

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/dolmen/index.htm

Línies de temps

http://www.timerime.com/
http://www.xtec.cat/~smora/activitats/socials/prehistoria.swf
http://www.xtec.cat/~rherna24/act_liniatemps.htm

Etapes de la Història

http://www.xtec.cat/~smora/activitats/socials/prehistoria.swf

Petjades d'home

http://clic.xtec.cat/projects/petjades/jclic/petjades.jclic.zip

El paleolític I le mesolític

http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit2/01/repro21a.htm

Paleolític

http://www.xtec.cat/~nlinan/viatge/paleo/index.htm

Art paleolític

http://ca.wikilingue.com/es/Art_paleolític
http://www.xtec.es/~jarrimad/antigua/prehisto.html#formes1

Pobladors I colonitzadors

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=641
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Neolítics a Banyoles

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=23004&p_ex=neol%
EDtic

Megalistisme: mite I realitat

http://www.banyolescultura.net/megcat0.htm

7. Les primeres civilitzacions urbanes
La vida quotidiana a l'antic Egipte.
Activitat MUD

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/vidaquot/ind
ex.htm

Les mòmies. Activitat MUD

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/momies/ind
ex.htm

El Nil. Activitat MUD

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/nil/index.ht
m

L'origen de l'escriptura. Activitat MUD

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/egipte/jeroglif/inde
x.htm

L'antic Egipte

http://xtec.cat/aulanet/viatge/credit1/02/repro12c.htm#c0

Les primeres civilitzacions

http://blogs.sapiens.cat/socialsenxarxa/2010/07/02/lesprimeres-civilitzacions-agricultura-irrigada-i-novesactivitats-economiques/

Egyptian Life

http://www.ancientegypt.co.uk/life/story/main.html

Egipte: una civilització mil·lenària

http://www.xtec.es/~msolana/tot/egipte/egipte.html

8. Els primers pobles de la Península Ibèrica
Els primers navegants (El joc de la
Prehistòria)

http://www.edu365.cat/nobadis/jph/f4-navegar.htm

Civilitzacions antigues de la
Mediterrània

http://timerime.com/en/timeline/379603/Civilitzacions+antig
ues+de+la+Mediterrnia/

Tartessos

http://ca.wikipedia.org/wiki/Tartessos
http://ca.wikilingue.com/es/Tartessos

Els celtes

http://ca.wikipedia.org/wiki/Celtes

Celta

http://ca.wikilingue.com/es/Celta
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La increïble Ruta dels Ibers

http://www.mac.cat/cat/El-MAC/Recursos-enlinia/Recursos-educatius/La-increible-Ruta-dels-Ibers

L’enigma iber

http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=46497

Els ibers de Catalunya

http://www.xtec.cat/recursos/socials/ibers/index.htm

Qui eren els fenicis?

http://mediterrania.bloc.cat/post/2741/108851

Fenicis

http://sites.google.com/site/5ecastellodena/els-fenicis

Entre dos focs (Història de Catalunya) http://www.edu3.cat/Edu3tv/Fitxa?p_id=22981
L`’arribada de fenicis i grecs a C.

http://www.historiesdecatalunya.com/cronologia/cron10272
4422.htm

Webquest Els ibers

http://www.guizeb.com/webquest/ibers/

9. Grècia clàssica
Grècia i Roma. Activitats Jclic

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1473

Gràcia, bressol de la civilització
occidental

http://es.calameo.com/read/000099842ad7c82839567

Introducció a la civilització grega

http://es.calameo.com/read/000261630c28c24a9b89f

Períodes de Grècia

http://ca.wikilingue.com/es/Hist%C3%B2ria_de_Gr%C3%A
8cia#Per.C3.ADodes_de_Gr.C3.A8cia

Grècia. Els grecs de l'antiguitat

http://clic.xtec.cat/projects/grecia/jclic/grecia.jclic.zip

Empúries, l'ànima de Catalunya

http://www.edu3.cat/portal/pls/portal/edu3tv.flash.get_page
?p_hash=3d5f587959bdd642258c

Visita a Neapolis

http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=emp
oriaelaciutatgrega-090504042004phpapp01&stripped_title=emporiae-la-ciutat-grega

La mitologia grega

http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=mitol
ogiagrega-100506133836-
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phpapp02&stripped_title=mitologia-grega

La cuina grega

http://www.slideshare.net/omniavalls/presentaci-cuinagrega-presentation

L'estètica dels grecs

http://www.slideshare.net/tdevesa/lesttica-dels-grecs

Odissea. El retorn d'Ulysses

http://www.xtec.net/~sgiralt/labyrinthus/flash/odissea.html

La guerra del Peloponès

http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=histo
riadegrcia-06-peloponns-100513125846phpapp01&stripped_title=historia-de-grcia-06-peloponns

La vida privada dels atenesos

http://www.xtec.net/~sgiralt/labyrinthus/graecia/atenes/bios
1.htm

10. Roma a Catalunya
El Món clàssic: Roma. Activitats Jclic

http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=1409

El temple romà de Barcelona

http://www.edu365.cat/eso/muds/socials/temple/index.htm

Antiga Roma

http://ca.wikipedia.org/wiki/Antiga_Roma

La civilització romana

http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=17ro
mans-090609131249-phpapp01&stripped_title=17romans

Els romans a Catalunya

http://www.edu3.cat/portal/pls/portal/edu3tv.flash.get_page
?p_hash=688de133f6f691b6929a

Què menjaven els romans?

http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=pres
entacin3-100525144120-phpapp01&stripped_title=quemenjaven-els-romans

El look dels romans

http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=elloo
kdelsromansi-100326135227-phpapp01&stripped_title=ellook-dels-romans-3565691

Higiene I neteja a Roma

http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=higie
neinetejaaroma-091212061544phpapp02&stripped_title=higiene-i-neteja-a-roma-2703731

Les termes romanes

http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=term
es-100202124107-phpapp02&stripped_title=termes-elsbanys-romans
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Les 3 cases romanes

https://docs.google.com/present/view?id=dgnrsdbz_75c5dq
2v3s

Espectacles a Grècia i a Roma

https://docs.google.com/present/view?skipauth=true&id=dg
nrsdbz_38cf2dh7cn

Museu d'Història de Tarragona

http://www.museutgn.com/maqueta.asp
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