
UAB – IES Manuel de Cabanyes 



Centre educatiu: IES Manuel de 

Cabanyes. Vilanova i la Geltrú 

Curs: 2n Batxillerat 

Professor: Patrick Cerrato 

Alonso Tema Unitat Didàctica: 

Etapes de la Història de Grècia. 

La ceràmica grega 

 

Alumnes: 

Clara Abancó Tudó 

Marta Albert Elias 

Estela Mª Azorín Sotos 

Virginia González Ventosa 

Sara Ribas Balcells  

Estratègies d’Aprenentatge 



  

 De la polis a la ciutat: 
Què ens queda de 

Grècia  
a la societat actual? 

 
 

  



 

 Característiques psicoeducatives: 

 14 alumnes 

 Input: auditiu / Output: oral / Motivació: mitja 

 Metodologia de treball: 

 Treball en grups heterogenis: 2 de 4 i 2 de 3.  

 Ús de les Noves Tecnologies + llibre de text 

 Relació amb la realitat actual 

 

 Organització sessions:  

 12 sessions de 55’ 

 

 



PROBLEMA 1: 

 Era Grècia la mateixa que 

coneixem en l’actualitat? La 

podem situar geogràficament amb 

les mateixes fronteres que ara? 

Quant de temps va durar el seu 

esplendor? 

Sessió 1  

Avaluació Inicial + Presentació  + 

Preguntes  

 

Aula Normal 

Sessió 2:  

Explicació Etapes + Eix 

cronològic 

 

Aula informàtica 

PROBLEMA 2:  

Què va ser l’Hel·lada? Quina 

importància va tenir? Què ens van 

aportar els personatges cèlebres 

de l’època? 

Sessió 3 

Vídeo Grècia + comentar + 

Completar Eix cronològic 

 

Aula informàtica 

Sessió 4 

Realització PPT a partir del vídeo 

Aula informàtica 

  

PROBLEMA 3:  

D’on sorgeix la nostra llengua 

catalana i els nostres mots? A 

través de quines ferramentes 

lingüístiques podem descobrir 

l’origen d’aquesta?  

Sessió 5 

Transcripció i transiteració 

 

Aula informàtica 

Sessió 6 

Exercici de traduir i transcriure 

conceptes de l’eix cronològic + 

autoavaluació 

 

Aula informàtica 



PROBLEMA 4: 

Per què i amb quin sentit la 

ceràmica és una de les 

herències més importants 

que ens deixa la cultura 

grega? 

Sessió 7 

Vídeo ceràmica grega+ mosaic de 

ceràmica + debat comparació en 

l’actualitat + completar l’eix 

cronològic.  

 

 

Aula informàtica 

PROBLEMA 5: 

Què tenim a la nostra ciutat 

i comunitat per aprendre i 

adquirir coneixements 

d’aquesta meravellosa 

civilització 

Sessió 8 

Preparació Sortida (cercar en la 

pàgina web) + elaborar llista 

interessos.  

 

 

Aula informàtica  

Sessió 9 

Sortida al Museu olímpic i de 

l’esport de la Fundació Barcelona 

Olímpica.   

Taller: Els Jocs Olímpics de 
l’Antiguitat 

 

 

Fora del centre 

Sessió 10 

Comentar sortida + Mapa 

conceptual: la història dels jocs 

olímpics i el món actual. (paper de 

l’esport  

 

 

Aula informàtica 



SÍNTESI Sessió 11 

Contestar preguntes 

recollides del primer dia en 

grups + posada en comú i 

valoració de la unitat.  

 

 

Aula Normal 

AVALUACIÓ FINAL 

 

 

Sessió 12 

Examen 

- Part 1: Omplir una graella 

amb etapes, fets, persones, 

etc. 

- Part 2: Preguntes de 

reflexió i relació amb la 

societat actual 

 

 

 

 

 

Aula Normal 

 



AVALUACIÓ 
• QUAN i COM? 

o Avaluació Inicial (PREGUNTES PROFESSOR /ALUMNAT) 

o Avaluació Continuada (PORTAFOLI) 

o Avaluació Final (SÍNTESI + EXAMEN) 

 

• QUÈ? 

o CONCEPTES: Etapes de grècia i ceràmica grega 

o PROCEDIMENTS: TIC, transliteració, transcripció... 

o ACTITUDS:  Participació, respectar i comprendre opinions, assistència 

regular... 

 

• QUI? 

o Professor i alumnat  

 



Durada Explicació Activitat 

 

Organització 

grup 

A tenir en  

compte. 

30 min Divisió en grups amb diferents tasques: 

Grup de nº1: Experts en l’alfabet grec: 

Grup de nº2: Experts en Transcripció i 
Transliteració 

Grup de nº 3 i 4: Experts en Unicode 

 

 

Grups 

d’experts 

 

 

 

- Estratègia: 

Trencaclosques 

 

- Recursos:  

Noves Tecnologies 

 

:  

 

 

25 min - Cada component (de número diferent) 

explica aquell contingut del qual s’ha fet 

expert  

 

Grups inicials 

heterogenis 

ACTIVITAT ESTRELLA  
 



MOLTES GRÀCIES !!! 
 

σας εσταριστώ !!!  


