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1.- Dades Generals (IES Manuel de Cabanyes) 
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1r Batxillerat 

Professor/a 
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pcerrato@xtec.cat 

Telèfon de contacte 
 

------------------- 

Tema Unitat Didàctica (UD) 

 
Tema 4: Etapes de la Història de Grècia 

 
Període en el que s’imparteix 
la UD 
 

2n Trimestre 

Horari 
 

6 sessions (4h setmana) 

 

 

 
2.- Dades Generals (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA) 
 
CURS ESCOLAR 
 

2011-12 

Nivell Educatiu 
 

3r Psicopedagogia 

Departament 
 

Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

Nom de l’assignatura 
 

Estratègies d’Aprenentatge 

Professor/a 
 

Carles Monereo Font 

Correu electrònic 
 

Carles.monereo@uab.cat 

Telèfon de contacte 
 

 
93-5812103  

 

Portaveu Grup 

 
Estela  Mª Azorín Sotos 

 
Correu electrònic 
 

estelazorin@hotmail.com 

Telèfon de contacte 
 

651730437 

Membres del grup 
 

 
Clara Abancó Tudó 
Marta Albert Elias 

Estela Mª Azorín Sotos 
Virginia González Ventosa 

Sara Ribas Balcells 
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3.- Introducció 

 
Aquest treball ha estat elaborat entre les cinc membres del grup de manera 

cooperativa i col·laborativa, sempre amb el propòsit d’elaborar una Unitat Didàctica 

real, adaptada a un centre, uns alumnes i un professor concret.  

Així doncs, a continuació us mostrem una guia docent destinada al professor de grec 

de l’Institut Manuel de Cabanyes (Vilanova i la Geltrú). Gràcies a la col·laboració 

establerta amb el professor Patrick Cerrato hem pogut dissenyar aquest seguit de 

sessions, entre d’altres aspectes, adequant-nos a les necessitats i interessos concrets 

dels alumnes de 1r de Batxillerat, tot utilitzant les estratègies necessàries per al bon 

desenvolupament de la Unitat Didàctica. 

Per tal de realitzar el treball cada membre del grup tenia una funció específica 

(especialista en continguts curriculars, en metodologies, en el procediment o tècnica i 

coordinació del grup). Però també comptàvem amb l’ajuda, com ja hem dit, del 

professor de l’Institut i del professor de la Universitat, que mitjançant diferents tutories 

podíem anar solucionant problemes i, a poc a poc, concretar i millorar la proposta fins 

arribar a la producció final que seguidament mostrem. 

Finalment voldríem remarcar que la Unitat Didàctica ha estat dissenyada sempre des 

de la perspectiva de treballar estratègies d’aprenentatge tenint en compte la motivació 

dels alumnes i la utilització de les TIC. Si alguna de les sessions no es pogués realitzar 

a l’aula d’informàtica (per problema de recursos) aquestes activitats es poden realitzar 

a mà, o a la pròpia aula (exemple: en comptes d’elaborar un mapa conceptual amb el 

programa informàtic CmapTools, es podrà realitzar en un DNA3 a mà). 

 

4.- Títol de la UD 
 

 
De la polis a la ciutat 

 Què ens queda de Grècia a la societat actual? 
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5.- Justificació/Contextualització de la UD  
 
 

La civilització de la cultura occidental va tenir com a punt de partida a la societat grega. A 

partir d’aquesta van sorgir nous sistemes de govern i noves maneres de comprendre l’ésser 

humà expressant-lo en tota la seva plenitud i creant manifestacions artístiques de tot tipus. 

L’època d’esplendor dels grecs es considera com un dels moments de major impuls de la 

cultura universal. 

La història de les etapes de Grècia mostra el desenvolupament d’aquesta creació cultural que 

ens dóna els orígens dels elements més importants que envolten a la societat actual en què 

vivim. 

La història i el seu coneixement constitueixen la base sobre la qual es consolida el progrés 

d’una societat. La història d’Espanya en general i de Catalunya en particular es troba marcada 

per la civilització grega, per tant, el seu estudi és una necessitat que s’ha de convertir en 

contingut d’ensenyament i aprenentatge per als nostres alumnes i la seva formació tant 

acadèmica com cívica.  

Conèixer i comprendre la importància d’alguns fets històrics a l’època grega desenvoluparà 

uns valors que comportaran a la reflexió i a la crítica del seu entorn sociocultural i lingüístic, 

influenciant en la consolidació de valors cap a la cultura pròpia. La distribució i funcionament 

de la ciutat només és comprensible si partim del concepte de “polis grega”; la democràcia 

com a sistema, només es pot entendre si es coneix el seu origen en la Grècia i les raons 

socials que la van generar; seria difícil apreciar, analitzar i criticar  manifestacions artístiques 

sense tenir com a referent la ferramenta d’expressió i comunicació que tenien els grecs en la 

ceràmica; en els textos clàssics, que poden ser utilitzats com a documentació, il·lustració i 

exemplificació dels diferents continguts, es poden analitzar críticament les aportacions dels 

personatges (polítics, creadors i pensadors) si contextualitzem i tenim una àmplia comprensió 

de la civilització i cultura grega; els aspectes lingüístics són d’allò més rellevant dins de la 

història grega i universal, ja que van aportar el sistema d’escriptura més eficient, l’alfabet i 

amb la transliteració i la transcripció li donem sentit al llenguatge, al pensament i al 

coneixement, els quals es constitueixen gràcies al sistema lèxic que dóna suport a les nostres 

llengües; i, per últim, l’evolució i transformacions que en el camp científic han determinat la 

situació del món actual no seria comprensible si no contem amb el coneixement de la llengua 

que avui dia serveix de base per a la terminologia científica.  
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Per tot això, en aquesta Unitat Didàctica es plantegen els objectius següents, treballats de 

manera globalitzada i transversal: 

OBJECTIUS ACADÈMICS 

 Conèixer les principals etapes de la història de Grècia. 

 Comprendre la importància d’alguns fets històrics que han servit per configurar les 

diverses etapes històriques de l’Hèl·lada. 

 Familiaritzar-se amb alguns esdeveniments històrics i culturals de Grècia. 

 Situar els grans polítics, creadors i pensadors de Grècia en el període cultural en el 

qual desenvoluparen la tasca que els féu famosos. 

 Comprendre i interpretar el contingut d’un text en prosa grega que posa en relleu la 

relació que hi pot haver entre un condicionant geogràfic i un fet històric. 

 Detectar ètims grecs en hel·lenismes catalans. 

 Distingir la diferència entre la transliteració i la transcripció de mots grecs. 

 Conèixer la forma i l’ús dels principals vasos de ceràmica grega. 

OBJECTIUS ESTRATÈGICS 

 Aprendre a seleccionar la informació més rellevant d’un text i interpretar-la de manera 

adequada. 

 Representar conceptes en forma d’esquemes o mapes conceptuals. 

 Sintetitzar informacions. 

 Interrelacionar els diferents continguts de la unitat amb temes actuals. 

 Aprendre a  coordinar-se dins d’un grup i realitzar treballs en equip de manera 

adequada per tal de resoldre un objectiu comú. 

 Incorporar l'autoavaluació com a estratègia d'aprenentatge que els permeti autoregular 

 el procés de comprensió. 

 Incorporar la reflexió sobre què i com s'ha après, explicitant les estratègies 

metodològiques que s'utilitzen. 

 Elaborar un dossier/portafoli com a eina d’avaluació. 

 

 

 

4 



 
 

 

6.- Problemes que podrà resoldre l’alumne després de la UD 
(competències) 

 

 
 

 

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? 
 
 
 

2. Què va ser l’Hel·lada? Quina importància va tenir? Què ens van aportar els personatges 
cèlebres de l’època? 

 
 
 
 

3. D’on sorgeix la nostra llengua catalana i els nostres mots? A través de quines ferramentes 
lingüístiques podem descobrir l’origen d’aquesta?  

 
 
4. Per què i amb quin sentit la ceràmica és una de les herències més importants que ens 
deixa la cultura grega? 

 
 
5. Què tenim a la nostra ciutat i comunitat per aprendre i adquirir coneixements d’aquesta 
meravellosa civilització? 
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7.- Continguts 

 

 
PROBLEMA 

 

Conceptuals 
(Saber Dir) 

Procedimentals 
(Saber Fer) 

Actitudinals 
(Saber Sentir) 

Estratègies 
(Saber Aprendre) 

 
Conèixer i 
ubicar les 
principals 

etapes de la 
història de 
Grècia en 

l’espai i en el 
temps 

 
 
 

 
Les principals 
etapes de la 

història de Grècia 

 
 Establiment de 
relacions entre 
algun fet de la 
història de la 

cultura de l’antiga 
Grècia i algun fet 
històric posterior 

 
Sensibilitat per 

l’evolució 
històrica i cultural 
que s’ha produït a 
Grècia i valoració 

de la cultura 
grega com a mitjà 

de comprensió, 
reflexió i anàlisi 
del passat i com 

a experiència 
comparable amb 

fets posteriors 
 

 
 

Realització d’un eix 
cronològic  

utilitzant el programa 
Timetoast 

(http://www.timetoast
.com/), que serveix 
per realitzar línies 
cronològiques per 

ubicar èpoques i fets 
concrets. 

 

 
Conèixer  

l’origen de la 
nostra 

història, a 
partir dels 

esdevenimen
ts de 

l’Hel·lada i 
els 

personatges 
cèlebres de 

l’època. 
 
 

 
Els principals fets 

històrics i 
culturals que 

determinaren la 
divisió i l’evolució 

històrica de 
l’Hel·lada 

 
Situació dels 

principals 
personatges i 

esdeveniments 
històrics i culturals 

de l’Hel·lada en 
l’etapa 

corresponent 

 
Consciència de la 

importància 
d’alguns fets 

històrics que han 
deixat una 

petjada en la 
configuració de la 

història de la 
cultura occidental 

 
Presa d’apunts 

durant la 
visualització del 

vídeo.  
Elaboració d’un 

esquema. 
Realitzar un power 
point amb les idees 

principals. 

 
Detectar 
ètims en 

hel·lenismes 
catalans i 

poder 
distingir la 
diferència 

entre 
transliteració 
i transcripció. 

 
El pas de noms 
grecs al català a 
través del llatí: la 
transcripció dels 
noms grecs i la 

seva transcripció 
al català 

 
Establiment de 

relacions lèxiques i 
detecció de mots 

de significat 
aproximat i 

aplicació de les 
regles bàsiques de 
transliteració i de 
transcripció de 

mots grecs 

 
Ordre, rigor i 
precisió en 

l’elaboració de la 
traducció del 
vocabulari 

 

Creació d’una “taula 
d’equivalències” de 
les lletres gregues 
en un processador 
de textos específic 

(http://www.unipad.org

/main/) 

 
Finalment, es 

realitzarà aquesta 
activitat al Jclic per 

tal de posar en 
pràctica l’ús de les 
grafies gregues. 

(http://clic.xtec.cat/db/a

ct_ca.jsp?id=2367) 
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Conèixer i 

identificar les 
característiqu

es dels 
principals 
vasos de 
ceràmica 

grega. 
 

 
La forma i l’ús 
dels principals 

vasos de 
ceràmica grega 

 
Lectura i 

interpretació d’una 
inscripció en una 

imatge d’un vas de 
ceràmica i 
descripció i 

classificació dels 
principals vasos de 

ceràmica grega 
tenint en compte la 
forma, l’ús, l’estil i 
l’època a la qual 

pertanyen 

 
Consideració pel 
patrimoni cultural 

i artístic 
(ceràmica grega) 
que es troba en 

els nostres 
museu 

 
Visualització de 

vídeos 
http://www.youtube.co

m/watch?v=v4mEgA3

2RT0)   i  
http://www.youtube.co

m/watch?v=xsTb_wSG

vBE&feature=related 
 

 
Aprofitar una 

sortida 
cultural per 

recercar 
aprendre i 

adquirir 
coneixement

s. 
 
 
 

 
Tècniques de 

treball: recerca 
d’informació i 
aplicació de 

coneixements 
adquirits 

Establir connexió 
entre una sortida 

amb els continguts 
treballats a classe  
a partir d’un petit 

treball (mapa 
conceptual). 

 
Disposició per dur 

a terme les 
activitats 

proposades pel 
professor o la 

professora en un 
museu 

arqueològic dins i 
fora de l’horari 

escolar 

 
Fer una sortida. 

Elaborar un mapa 
conceptual 

 

 
 
 
8.- Avaluació global de la UD 
 

 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ 
% 

Qualificació 

AVALUACIÓ INICIAL: conèixer la situació de partida de l’alumne/a per 
adequar l’ajut educatiu a les seves necessitats, en cas que sigui 
necessari.  

 

- Actitud participativa a classe. 

- Fer aportacions lògiques, coherents i seguint el tema que s’està 
tractant. 

- Respectar les opinions i aportacions (correccions) dels companys 
i companyes. 

10 % 

AVALUACIÓ CONTINUA O FORMATIVA: afavorir l’autoavaluació de 

l’alumne i la seva capacitat d’esmena i d’esforç. Es farà a partir d’un 
portafoli. 

 

- Lliurar i realitzar correctament les activitats. 

- Treball en grup. 

- Aprofitar les situacions de feedback entre el professor i els 
alumnes. 

60 % 

 

Conceptes: 
20% 

 

 

Procedimen
ts: 30% 
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- Aportar arguments fonamentats i coherents, sempre seguint el fil 
del contingut que s’està treballant. 

- Aprofitar l’ús de les TIC. 

- Actituds participatives a classe. 

- Valoració de la freqüència i de la qualitat del treball diari observat 
mitjançant la participació de l'alumne/a en les posades en comú i 
la correcció de les qüestions pràctiques. 

- Mostrar interès per la matèria i per tot el que s’està treballant dins 
d’aquesta. 

- Respectar les opinions dels companys i companyes de classe, 
aprofitant la riquesa que dóna la diversitat. 

- Respectar els torns de paraula i sol·licitar la possibilitat 
d’intervenir. 

- Assistir a les classes amb puntualitat i regularitat. 

- Respectar els terminis per fer i entregar les activitats. 

 

 

 

 

 

Actituds: 
10% 

AVALUACIÓ FINAL O SUMATIVA: aporta els tipus i graus 
d’aprenentatge aconseguits per l’alumnat, segons els objectius terminals 
que afecten la unitat didàctica. 

 

- Resolució de la taula final (examen) tenint en compte: 

   · Contingut i claredat 

   · Capacitat d’argumentació, comprensió i comunicació. 

   · Respostes que justifiquen l’ús d’una estratègia o una altra. 

30% 

 

100% 

 
 
9.- Documentació sobre la UD 
 
 
 

Llibres i articles 

 
DELOS 1 Grec Batxillerat 1r Curs, Editorial Vicens Vives. 

Diccionari manual grec clàssic-català. Ed Vox. 

HISTORIA DE L'ART VISUALART –BATXILLERAT. LLACAY-VILADEVALL. VICENS VIVES. 

 

 
Documentació digital 

 
Programa per fer eixos cronològics: http://www.timetoast.com/ 
 
Activitat JClic: http://clic.xtec.cat/db/act_ca.jsp?id=2367 
 
Programa per fer mapes conceptuals: 
http://cmaptools.softonic.com/?gclid=CLC_so3q360CFYl9fAodUkAu9Q 
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Vídeo: https://sites.google.com/site/historiages1/video-grecia 
 
Transcripció de l’alfabet grec: http://www.xtec.es/~aperez19/ 
 
Processador de textos específics: http://www.unipad.org/main/ 
 
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=v4mEgA32RT0 
 
Vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=xsTb_wSGvBE&feature=related 

 
 

 
 

 
Altres (CD, DVD, MP3, etc.) 
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10.- Característiques psicoeducatives del grup-classe de 1r de Batxillerat de l’IES Manuel de Cabanyes 

 

ALUMNES C. Previs Input Output Autonomia Persistència 
Hàbits de 

treball 
Motivació Interacció 

A.A M A O A M M M C 
N.A M A O A M M M P 
M.K M A O A M M M C 
N.P M A O M B M M I 
K.G A A O A A A A D 
A.C A A O M M M B C 
F.J M A O A M M M C 
R.J M A O M A M M I 
S.P B V O M A A A P 
N.E M A O A A M M C 
A.M M A O A A M M C 
F.S M A O A M M M C 
J.J M A E B A A A I 
J.V B A O M B B B I 

 

ALUMNES C.previs Input Output Autonomia Persistència 
Hàbits de 

treball 
Motivació Interacció 

Inicials 
(Nom.Cognom) 

A: Alts 
M: Mitjans 
B: Baixos 

A: Auditiva 
V: Visual 
T: Tàctil 

E: Escrit 
O: Oral 

G: Gestual 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alts 
M: Mitjans 
B: Baixos 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

I: Individual 
P: Participatiu 
D: Dominant 

C: Cooperatiu 
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11.- Descripció de les característiques psicoeducatives 

11.1.- Coneixements previs 

Els coneixements previs dels alumnes 

de 1r de Batxillerat són, 

majoritàriament, mitjans (més d’un 

70%). D’altra banda, podem veure que 

la resta d’alumnes estan en nivells 

oposats, és a dir, la meitat té uns 

coneixements previs alts, i l’altra meitat uns coneixements previs baixos (14% cada 

meitat). Així doncs, s’intentarà que aquests alumnes quedin repartits pels grups, per tal 

de crear realment grups heterogenis.  

11.2.- Input 

Si observem el gràfic de l’input podem 

veure que no hi ha cap alumne que 

prefereixi un estímul tàctil. Pel contrari, 

quasi tota la classe prefereix l’input 

auditiu i un alumne (7%) el prefereix 

visual. Així doncs, hem intentat 

realitzar activitats on l’input sigui 

auditiu, però també visual per tal d’adaptar-nos. A més a més, creiem convenient fer 

activitats visuals i tàctils encara que no sigui l’input de la majoria de l’alumnat, ja que 

així també fomentarem la creació d’aquests modes de rebre la informació. 

11.3.- Output 

 
En aquest gràfic s’observa que l’output 

majoritari dels alumnes és oral, 

concretament amb un 93%. D’altra 

banda, només un alumne de la classe 

(7%) té un output escrit. Finalment, 

podem observar com cap dels 

alumnes mostra un output gestual. És per això que s’intentarà potenciar un output oral 

i escrit en les activitats de la Unitat Didàctica i així fomentar les habilitats d’expressió 

oral i escrita. 
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11.4.- Autonomia 

Es pot observar que una mica més de 

la meitat de la classe té una autonomia 

alta (57%) i que només un 7% (que 

correspon a un alumne) té poca 

autonomia. Així doncs, el 36% restant 

té una autonomia mitjana. Degut a 

aquestes dades es pot dir que en 

termes generals el grup-classe és força autònom, tot i això, cal fomentar i potenciar 

l’autonomia dels altres alumnes a partir de les activitats que proposarem. 

 

 11.5.- Persistència 

Aquest gràfic mostra dues parts iguals 

del grup-classe pel que fa a la 

persistència. Així doncs, aquests dos 

grups (43%), per una banda tenen una 

persistència alta quan realitzen una 

activitat i de l’altra tenen una 

persistència mitjana. Finalment cal comentar que un 14% de l’alumnat té una 

persistència baixa, que s’intentarà incrementar amb la realització d’activitats motivants 

i rellevants per els alumnes, utilitzant les TIC.  

11.6.- Hàbits de treball 

La majoria del grup-classe (72% de 

l’alumnat) presenta uns hàbits de 

treball mitjans. Cal remarcar que un 

21% dels estudiants tenen uns bons 

hàbits de treball i que per tant, tenen 

interioritzades les rutines i pautes per 

a poder treballar correctament. 

Finalment només un 7%, però no menys important, no té uns bons hàbits de treball i 

això li pot dificultar el bon desenvolupament d’aquesta Unitat Didàctica i d’altres 

activitats que realitzi al centre. Així doncs, amb la Unitat Didàctica intentarem reforçar i 

crear uns bons hàbits de treball a partir de la interiorització d’estratègies 

d’aprenentatge.   
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11.7.- Motivació 

La motivació és un aspecte clau pel 

desenvolupament de qualsevol 

activitat, i per això cal tenir-la molt en 

compte. En aquest grup podem veure 

com la motivació de la majoria és 

mitjana (64%), que hi ha pocs 

alumnes amb una baixa motivació 

(14%) però que també hi ha un grup reduït d’alumnes amb una motivació alta (22%). 

La nostra tasca doncs és que els alumnes poc motivats a poc a poc ho vagin estant 

més i que aquells que ja ho estan no decaiguin. Així doncs, tot i que el tema pot 

semblar una mica feixuc d’entrada, s’ha intentat desenvolupar de manera atractiva i 

propera als alumnes. A més a més intentem adaptar-nos a les diferents 

característiques dels joves per tal de crear i augmentar aquesta motivació. 

11.8.- Interacció 

Pel que fa a l’últim gràfic, podem 

veure com la interacció preferent de la 

majoria dels alumnes, concretament la 

meitat (50%) és cooperativa, de tal 

manera que hem intentat crear 

activitats utilitzant els grups 

cooperatius heterogenis. Però no podem oblidar que hi ha un 7% que té una interacció 

dominant, un 14% amb una interacció participativa (també és positiu per al treball en 

grup) i un 29% és individualista. Pensem que amb la creació de grups farem que 

aquests alumnes més individuals aprenguin a treballar en grup, condició necessària i 

molt positiva per al desenvolupament com a persones en la vida quotidiana dins la 

nostra societat actual. 

 

12.- Proposta de grups heterogenis 

Després de veure les característiques que tenen el grup-classe de 1r de Batxillerat de 

l’IES Manuel de Cabanyes, pensem que cal crear grups heterogenis per tal que les 

activitats de la Unitat Didàctica es puguin realitzar correctament. Tot i així, deixem la 

possibilitat de que es formin alguns canvis si a la pràctica aquestes agrupacions no 

funcionen. 
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GRUP 1 

GRUP 2 GRUP 3 

GRUP 4 

A.A N.A 

N.E 

A.C 

M.K 
S.P 

N.P 
R.J 

A.M 

J.J 

K.G 

F.J 

F.S 
J.V 
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13.- Sessions 

 
PROBLEMA 

 

 
SESSIÓ 

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 

Sessió 2 

Problema 2: Què va ser l’Hel·lada? 

Quina importància va tenir? Què ens van 
aportar els personatges cèlebres de 
l’època? 

Sessió 3 

Sessió 4 

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 

Sessió 6 

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 

Problema 5: Què tenim a la nostra ciutat 

i comunitat per aprendre i adquirir 
coneixements d’aquesta meravellosa 
civilització? 

Sessió 8 

Sessió 9 

Sessió 10 

 
Síntesi 
 

 
Sessió 11 

 
Avaluació 
 

 
Sessió 12 

*Totes les sessions estan pensades per a fer-les utilitzant les TIC, 

però si això no és possible per falta de temps, espai o recursos, 

aquestes sempre es poden adaptar i realitar-les a l’aula ordinària. 

(Ex: en comptes de crear un mapa conceptual amb el CmapTools 

es pot realitzar el mapa conceptual a mà en un DNA3) 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Pel que fa a l’explicació de la metodologia, cal 
fer-ho de manera clara, assegurar-se que 

l’alumnat ha entès la nova manera de 
treballar i organitzar-se i la finalitat per la qual 

es tria aquesta metodologia. 

Tot i que la unitat didàctica ja està plantejada, 
estaria bé fer les modificacions pertinents 

segons els interessos i motivacions de 
l’alumnat. 

Pel que fa a la part oral, cal mantenir el grup 
despert i actiu i procurar fer participar a 

l’alumnat que menys sovint ho fa.    

 

 
 

Els grups realitzats estan organitzats tenint en 
compte la diversitat, ja que hem ajuntat a 

l’alumnat segons les seves característiques 
individuals. 

SESSIÓ 1 DATA: …../…../……. AULA:…....... Observacions:…………………………………………………………………………………… 

Tipus 
d’activitat1 

Explicació de l’activitat Durada Organització d’aula Recursos/Materials 

Av (i) 
Es realitzaran preguntes de forma escrita relacionades amb la 
Unitat Didàctica. 

 

25 min Normal 
Fitxa de preguntes 

(Annex 1) 

M 

 

Presentació dels objectius de la unitat i del què s’espera que 
aprenguin. Explicació de la metodologia de treball que s’emprarà 
(grups heterogenis + utilització de les noves tecnologies). 

 

15 min Normal Llibre de text 

M i D(p) 

 

Presentació dels grups heterogenis: Demanar als alumnes que 
facin preguntes de manera orals sobre allò que volen saber 
(pluja d’idees). El professor recull aquestes aportacions 
(apuntant idees claus).  

 

15 min Normal Pissarra 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

És convenient que el professor s’hagi 
preparat la tècnica del modelatge per tal que 
a l’alumnat li quedi clar el funcionament del 

programa. 

 

 

El professor farà servir el personatge famós 
de la seva classe per motivar a l’alumnat. Tot i 

així podrà canviar de personatge si ho creu 
convenient per adaptar-se als seus 

interessos. 

 

 
 

Cal que el professor vetlli per assegurar-se que 
l’alumnat utilitza el programa correctament, 

donant atenció així a aquells que presentin més 
dificultats. 

 

SESSIÓ 2 DATA: …../…../……. AULA:…....... Observacions:…………………………………………………………………………………… 

Tipus 
d’activitat1 

Explicació de l’activitat Durada Organització d’aula Recursos/Materials 

D(c) 
Explicació de les principals etapes de la història de Grècia. 
L’alumnat podrà seguir el llibre de text ja que el power point 
creat estarà sincronitzat amb aquest. 

20 min Normal 
Llibre + PowerPoint 

(Annex 2) 

M 

 

El professor presentarà l’activitat d’un eix cronològic utilitzant la 
tècnica del modelatge metacognitiu per explicar el funcionament 
del programa. Posarà d’exemple el personatge famós que dona 
nom a la classe 

 

10 min Normal 

Utilitzaran el programa 
www.timetoast.cat 

Exemple final de l’eix 
cronològic 
(Annex 3) 

AV(c) i D(p) 
Fer un eix cronològic amb les principals etapes explicades i que 
s’anirà completant al llarg de les sessions de la unitat didàctica. 25 min 

Normal (cadascú en un 
ordinador) 

Cercadors d’Internet 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

 
En el moment de comentar el vídeo, seria adequat 

que el professor fes de guia per tal d’arribar a 
comentar tots els aspectes considerats més 

rellevants per tal de situar-los en el mapa 
cronològic. 

Tanmateix és important que es relacionin els 
conceptes de l’antiga Grècia amb la situació 

actual. 

 

Cal adoptar una actitud  motivadora per tal que els 
alumnes participin activament a l’aula i que 

s’estableixi una reflexió sobre la influència grega a 
l’actualitat. 

 

 
Hem triat aquesta metodologia per tal de potenciar 
els inputs visuals i desenvolupar els orals, que són 
els que potencien. De totes maneres es  realitzarà 

l’eix cronològic de manera escrita per tal de fomentar 
aquest aspecte. 

Aquests grups heterogenis estan realitzats per tal 
que l’alumnat que presenten més dificultats puguin 

ser ajudats pels companys/es o el professor. 

 

SESSIÓ 3 DATA: …../…../……. AULA:…....... Observacions:…………………………………………………………………………………… 

Tipus 
d’activitat1 

Explicació de l’activitat Durada Organització d’aula Recursos/Materials 

D(c) i M 

Veure el vídeo sobre l’antiga Grècia : Grandes civilizaciones: 

Grecia. Durant el vídeo, els alumnes hauran d’anar prenent nota 

d’aquelles informacions que els hi semblin més rellevants. (Es 

comentaran a la següent classe) 

15 min 
Normal 

(individual) 

Ordinador + Projector + 
vídeo 

https://sites.google.com/si
te/historiages1/video-

grecia 

D(c) i D(v) 

 

Un cop vist el vídeo, els alumnes i el professor comentaran en veu 
alta a la classe els diferents aspectes que els hi han semblat 
interessants. 

15 min 
Normal 

(a nivell grup-classe) 
 

D(c) ,D(v) i AV (c) 

El professor escriurà a la pissarra un seguit de conceptes 
treballats prèviament i uns altres conceptes que s’han anomenat 
al vídeo. Els alumnes en grups hauran d’ubicar-los en l’eix 
cronològic creat a la sessió anterior. 

25 min Grups heterogenis 
Pissarra + Conceptes 

(Annex 4) 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Es recomanable que el professor doni algunes 
explicacions bàsiques sobre com funciona el 

programa power point  per aquells alumnes que no 
sàpiguen el funcionament 

També es convenient que el professor vagi donant 
voltes per la classe per controlar la feina dels 
alumnes per tal de corregir-los o orientar-los. 

Remarcar als alumnes que és important el fet de 
respectar i valorar les diferents opinions que té 

cada membre del grup sobre el documental. 

 
 

Seria important que les persones amb dificultats per 

utilitzar les TIC (alumnes que tinguin més pràctica) 

estiguin agrupats allà on hi hagi algun alumne que 

domini el tema de les noves tecnologies. 

 

 

 

 

 

SESSIÓ 4 DATA: …../…../……. AULA:…....... Observacions:…………………………………………………………………………………… 

Tipus 
d’activitat1 

Explicació de l’activitat Durada Organització d’aula Recursos/Materials 

D(c) 

Presentació de l’activitat que realitzaran i quins són els objectius 

principals que s’avaluaran. 10 min Normal  

D(c) ,D(p) i D(v) 

Realització d’una presentació power point que mostri les idees 
comunes més rellevants que han extret del vídeo. Cal que en 
aquesta presentació els alumnes s’ajudin d’imatges, vídeos, o 
informacions complementaries que han cercat per la xarxa. 

45 min Grups heterogenis 
Internet + Ordinador + 

Projector 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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SESSIÓ 5 DATA: …../…../……. AULA:…....... Observacions:…………………………………………………………………………………… 

Tipus 
d’activitat1 

Explicació de l’activitat Durada Organització d’aula Recursos/Materials 

D(c), M, D (v) 

 

El professor assigna un número a cada un dels integrants dels 
grups, de manera que en tots quatre hi hagi un 1, un 2 i un 3, i en 
dos dels grups un número 4. Un cop s’ha fet la distribució, s’han 
de fer grups amb el mateix número, integrant als de nº 4 en el 
grup del nº 3. 

Cada grup nou ha de realitzar una tasca diferent, que servirà per 
poder desenvolupar satisfactòriament la tasca final amb el seu 
grup inicial. 

TASQUES: 

 Grup de nº1: Experts en l’alfabet grec 

Hauran d’aprendre i reconèixer el màxim de grafemes 
grecs  possibles perquè després seran peça clau a l’hora 
de realitzar la transcripció i transliteració avaluativa final.  

 Grup de nº2: Experts en Transcripció i Transliteració 

Se’ls hi donarà un document amb una sèrie d’enllaços on 
trobaran informacions diverses sobre els processos de 
Transcripció i Transliteració. Hauran d’entendre la 
diferència per arribar a ser capaços de fer una explicació 
a la resta d’integrants del seu grup inicial. 

 Grup de nº 3 i 4: Experts en Unicode 

També se’ls dotarà amb informació i enllaços, mitjançant els quals 

es procedirà a descarregar programes on convertir el teclat en 

una ferramenta d’escriptura grega. Després també hauran 

d’explicar-ho als seus companys. 

30 min 

En grups d’experts 

Ordinadors + 

Fitxa amb enllaços 
(Annex 5) 

D(p), M, D(v)  

La classe torna a organitzar-se segons els grups inicials 
heterogenis. Cada component (de número diferent) explica el que 

25 min 
Grups heterogenis 

inicials 
Ordinadors 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

 

Cal tenir  molt clara el funcionament d’aquesta 
activitat per tal que tingui èxit. 

Seria convenient que el docent elaborés una pauta 
sobre el desenvolupament de l’activitat i, a més a 

més, que realitzi una llista de “problemes” o 
“dificultats” que es poden desencadenar sobre la 
comprensió de l’activitat (els dubtes freqüents) 

 

Cal que aquest es mantingui obert i molt dinàmic 
per potenciar la motivació en el transcurs de 

l’activitat. 

És important que transmeti als alumnes la 
importància i la responsabilitat de ser “l’expert del 
grup” en un dels temes que composen l’activitat, i 

que sàpiga respondre els dubtes dels alumnes 
d’una manera comprensiva 

 

És molt important que en aquesta activitat s’atengui 
a la diversitat, ja que hi ha una responsabilitat molt 

gran en el rol de l’alumne expert. Si hi ha algun 
alumne amb dificultats per assolir el que es demana 
cal que el professor estigui constantment vigilant-lo i 

atenent els seus dubtes. 

S’ha d’establir un feedback constant en els alumnes 
per tal d’assolir l’èxit de l’activitat. 

Caldria també que els alumnes del mateix grups 
d’expert col·laboressin en la comprensió i 

aprenentatge de les persones del grup que 
presenten dificultats de comprensió o execució. 

 

 

 

 

 

ha fet anteriorment en el seu grup d’experts assegurant-se que el 
seus companys ho entenguin. Els alumnes han de saber ben bé 
organitzar-se perquè de la correcció en l’explicació, dependrà 
l’eficàcia de l’activitat de la següent sessió. 

 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Aquesta sessió és autoavaluativa, de manera que 
un cop s’hagi fet la transliteració i transcripció de 

paraules individualment (a mena d’examen), 
cadascú amb la fitxa correctora haurà de 

reflexionar sobre el seu aprenentatge. En aquesta 
reflexió, serà el professor qui vagi guiant i 

orientant cap a possibles millores per assolir els 
objectius que es proposen des del principi. 

Mentre es realitza la primera activitat, el docent 
haurà de vigilar que es fa de manera individual i 

resoldre els dubtes sorgits. En l’autoavaluació farà 
preguntes que incitin a la reflexió personal de 

l’alumnat. 

 
 

Per a aquells alumnes que no hagin arribat a uns 
mínims, es recomanarà exercicis i se’ls pot enviar 

feina per a casa sempre desangoixant i animant per 
millorar. Fins i tot, es poden fer tutories amb els 

grups menys avançats. 

 

 

SESSIÓ 6 DATA: …../…../……. AULA:…....... Observacions:…………………………………………………………………………………… 

Tipus 
d’activitat1 

Explicació de l’activitat Durada Organització d’aula Recursos/Materials 

D(p), M i AV (c) 

Es reparteix una fitxa amb els ètims grecs més importants 
utilitzats a l’eix cronològic (19 en total) amb els quals s’ha de fer la 
transcripció i la transliteració.  

La tasca serà individual per tal d’assegurar que l’explicació dels 

experts i la comprensió de la resta del grup ha estat l’adequada. 

30 min 
Normal 

(individual) 
Fitxa amb ètims grecs 

(Annex 6) 

D(p), M, D(v) 

 

El professor, a hores d’ara, reparteix les solucions. Serà l’alumnat 
mateix qui s’autoavaluarà. Finalment, s’incita als alumnes a fer-ne 
reflexió sobre l’origen de les paraules de la nostra llengua 
catalana i el seu coneixement/desconeixement. 

 

25 min Grups heterogenis 
Fitxa correctora  

(Annex 7) 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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SESSIÓ 7 DATA: …../…../……. AULA:…....... Observacions:…………………………………………………………………………………… 

Tipus 
d’activitat1 

Explicació de l’activitat Durada Organització d’aula Recursos/Materials 

D (c), D (p) 

 

Visualització d’un vídeo sobre com es fa una peça de ceràmica 

segons la tradició grega. Recollida d’informació sobre el que diu el 

vídeo. 

10 min Normal 

Vídeos: 
http://www.youtube.com/w
atch?v=v4mEgA32RT0)   

i  
(http://www.youtube.com/
watch?v=xsTb_wSGvBE&

feature=related 

M, D (c) 

 

Amb unes peces d’unes fotografies de diferents peces de 
ceràmica hauran de construir cada imatge per visualitzar la peça 
de ceràmica completa.  

 

15 min Grups heterogenis 

Fotografies de vasos de 
ceràmica de diversos 

tipus i de diverses etapes 
(Annex 8) 

AV (c), D (c) 

 

Col·locar cada imatge construïda dins l’etapa que correspon 
segons la forma i els gravats, justificant perquè haurien de set 
inclosos en aquesta etapa i no en una altra. 

 

15 min Grups heterogenis 
Eix cronològic construït 
en les sessions 2 i 3. 

AV (c), D (p) 

 

Fer-ne un debat en el qual es comparin recipients que 
utilitzem en l’actualitat amb els vasos de ceràmica grega i 
els usos que els donaven.  S’emplenarà, en grups, una 

taula comparativa a mode de conclusió. 
 

15 min Grups heterogenis 
Taula comparativa 

(Annex 9) 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Durant la primera part de la sessió (vídeo) cal un 
ambient de silenci i atenció on cadascú prengui 

apunts. Aquesta presa d’apunts és bàsica per a la 
bona resolució en la segona part (construcció 
d’imatge i associació a l’etapa), amb la qual 

s’arribarà a la part final amb els coneixements 
necessaris per debatre i reflexionar, i així 

interioritzar el que s’ha après. 

 

En la visualització del vídeo el docent haurà 
d’explicar allò que no quedi clar o que sigui més 
important.  

En el moment en què es posin en grups per 
realitzar les tasques, es mostrarà proper als grups 
per ajudar i inclús explicar aspectes que puguin 
resultar curiosos per al grup.  

En el debat final, ell serà el guia qui faci preguntes 
que ajudin a assentar els conceptes, relacionar-los 

i fer-ne crítica. 

 

 
 

S’haurà d’atendre a tots els dubtes que vagin sorgint 
ja que la relació entre l’art de la ceràmica amb les 
diferents etapes pot resultar complicada. A més a 

més, es realitzaran preguntes al llarg de tota la 
sessió sobre allò de més interès perquè entre tots 
vagin construint el coneixement. En cas d’haver 

algun grup més avançat que altre, es pot aprofitar 
perquè aquest expliqui o ajudi de manera que es 
motiva i no s’arriba a la frustració d’aquells més 

endarrerits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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SESSIÓ 8 DATA: …../…../……. AULA:…....... Observacions:…………………………………………………………………………………… 

Tipus 
d’activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització d’aula Recursos/Materials 

D(c) 
El professor informa als alumnes que realitzaran una 
sortida a un museu. Aquest abans s’ha d’haver informat de 
tot allò que conté el museu. 

5 min Normal  

M 
Amb el projector de l’aula poden entrar a la pàgina web del 
museu i anar descobrint allò que ofereix el museu. 

20 min Normal Projector + ordinadors 

D(p) 

El professor exposa l’objectiu final de la sortida, per tal que 
els alumnes s’organitzin de forma estratègica per tal 
d’arribar a resoldre l’objectiu final: fer un mapa conceptual 
utilitzant les TIC relacionant els continguts de la sortida 
amb els treballats a l’aula. 

5 min Normal  

D (c)  

Un cop visitada la pàgina web i coneixent l’objectiu final, 
els alumnes organitzats en els grups heterogenis fan una 
llista dels interessos que esperen resoldre amb la visita al 
museu i que els puguin ser d’utilitat per a realitzar el mapa 
conceptual. D’aquesta manera cada grup té una guia de 
dubtes i preguntes que podran resoldre amb l’ajuda dels 
professionals del museu. 

15 min Grups heterogenis Paper i bolígraf 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

El professor ha d’intentar que siguin els 
alumnes els que elaborin autònomament la 
llista, però si veu que es deixen aspectes 

importants pel desenvolupament de l’activitat 
final (mapa conceptual) els podrà guiar fer 

orientacions per tal que aquestes idees 
sorgeixin. 

 

Ha de tenir una actitud positiva davant la 
sortida per tal de crear motivació per a la 

realització de la sortida, aspecte clau per tal 
que aquesta funcioni correctament 

 
 

Amb aquells alumnes menys motivats i dispostos es 
realitzarà un treball de fer arribar la importància 

d’aquesta sortida. Quant a la proposta de dubtes per 
als guies del museu, el professor ajudarà a aquells 

amb menys iniciativa a realitzar qüestions 
competents que a més de resoldre els dubtes, els 

suposi un impuls per a preguntar quan no hi ha 
claredat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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SESSIÓ 9 DATA: …../…../……. AULA:…....... Observacions:…………………………………………………………………………………… 

Tipus 
d’activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització d’aula Recursos/Materials 

 Anada amb autocar cap a Barcelona (Montjuïc) 50 min   

D(c) i M 

 
Realització d’un taller al museu olímpic i de l’esport de la  
Fundació Barcelona Olímpica.  
El taller s’anomena  Els Jocs Olímpics de l'Antiguitat i està 
destinat a treballar temàtiques concretes que enllacen la 
teoria i la pràctica al mateix temps, a partir de la 
investigació, la participació i el treball en equip amb l'ajut 
de material especialitzat i un monitor expert. 
 

1.30min Grups heterogenis 
Materials didàctics 
cedits pel museu. 

 Tornada de Barcelona 50min   

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Cal haver treballat els conceptes clau del 
taller prèviament a l’aula. 

Procurar que els alumnes participin 
activament al taller i motivar-los. Tanmateix 

responsabilitzar-se del grup-classe 

 
 

Tenir en compte quins aspectes del taller no 
queden clars o queden poc contextualitzats amb 
el que s’ha treballat a classe, aquest podrà fer 

les aportacions pertinents per tal d’atendre a tot 
l’alumnat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

El docent haurà d’estar pendent de la 
resolució en grup de la relació entre 

conceptes i execució d’un mapa conceptual. 

Mostrar-se motivat amb la sortida i amb els 
aprenentatges que d’aquesta han pogut 

assolir ja que l’esport i jocs olímpics és un 
tema proper i interessant, a més de 

significatiu per l’alumnat. 

 
 
 

En cas de dificultats amb l’ús del programa 
informàtic, seria convenient que el professor el 

domini per tal de servir de guia. 

 

 

SESSIÓ 10 DATA: …../…../……. AULA:…....... Observacions:…………………………………………………………………………………… 

Tipus 
d’activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització d’aula Recursos/Materials 

D(v) 
Comentar i valorar la sortida (que els hi ha semblat, que 
no ha quedat clar, quins aspectes milloraries...) 

15 min. Normal   

D(p) i M 

Realització d’un mapa conceptual amb ordinador que 
relacioni els continguts de la sortida (la història dels jocs 
olímpics) amb el món actual i el paper que juga l’esport en 
aquest.  

25 min Grups heterogenis  
Ordinadors 

Programa Cmap 
Tools 

D(c), D(p) i D(v) 
Explicació i posada en comú dels mapes conceptuals per 
tal de resoldre dubtes o ampliar coneixements.  

15 min 
Grup classe (Grups 

heterogenis) 
 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
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Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

És adequat que el professor dinamitzi les 
respostes de l’alumnat de tal manera que la sessió 

sigui ordenada i que faci èmfasi en aquelles 
relacions amb l’actualitat pel que fa a valors i 

actituds. Per tant, en el recull que entregarà pot 
afegir preguntes si ell ho creu convenient. 

El professor ha de procurar ser clar i 
entenedor perquè fa al Portafoli i l’examen, 
cal que s’asseguri que l’alumnat entén en la 

totalitat els ítems d’avaluació. 

 
 
 

Cal que el professor vetlli per assegurar-se que 
l’alumnat participi activament, sobretot aquells i 

aquelles que menys ho fan. 

 

 

 

SESSIÓ 11 DATA: …../…../……. AULA:…....... Observacions:…………………………………………………………………………………… 

Tipus 
d’activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització d’aula Recursos/Materials 

AV(c) 
El professor projectarà les preguntes que va realitzar el primer 
dia l’alumnat i es deixarà temps perquè les respongui. 

25 min. Grups heterogenis  Pissarra 

D(v) i S 
Posada en comú oralment i comentari d’allò que més els ha 
sorprès, encuriosit, interessat...(valoració de la unitat) 

20 min Grups heterogenis  Pissarra 

D(c) i M 
Explicació concreta de l’examen i el Portafoli.   

 
10 min Normal Pissarra i llibre de text 

 
 AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final 
    M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
 

30 



 
 

 

 

Orientacions metodològiques Actituds docents Atenció a la diversitat 

Assegurar que el clima de l’aula sigui propici per a 
la realització de la prova i oferir orientacions per a 

l’avaluació entre iguals. Per exemple, en cas 
d’observar que en les taules dels companys no hi 

ha les mateixes paraules que a les seves, 
l’alumnat s’haurà de fixar en si volen dir el mateix. 

El professor controlarà l’ambient i guiarà per a una 
bona avaluació. 

 
 
 

S’haurà d’assegurar que els intercanvis són 
beneficiosos i intergrupals. 

 

SESSIÓ 12 DATA: …../…../……. AULA:…....... Observacions:…………………………………………………………………………………… 

Tipus 
d’activitat 

Explicació de l’activitat Durada Organització d’aula Recursos/Materials 

AV(f), S 
Es reparteix la taula d’avaluació de continguts amb els espais 
buits perquè responguin de manera individual. 

30 min. 
Taules separades 

(individual) 
Prova, taula continguts 

final  

M, S, D(v) 
Es realitza un intercanvi de les proves entre els alumnes, perquè 
s’avaluen entre iguals seguint els seus quadres que han estat 
emplenats per ells mateixos. 

15 min. Individual  
Taula d’avaluació  

(Annex 10) 

S, D(v) 
Es dedicaran els últims minuts de la sessió a fer una posada en 
comú del que ha suposat per a ells tota la unitat didàctica 
(manera de treballar, continguts...) 

10 min. Grup-classe  

 
AV(i): Avaluació inicial  AV(c): Avaluació continua AV(f): Avaluació final M: Motivació   D(c): Desenvolupament conceptes   D(p): Desenvolupament procediments  D(v): 
Desenvolupament Valors/Actituds S: Síntesi 
 31 



 
 

14.- Grau de complexitat de les sessions 

HABILITATS 

          CONTINGUTS 
Retenir/ reproduir Comprendre Aplicar Analitzar/ sintetitzar Avaluar Crear 

Fet 
- Sessió 2: explicació 

etapes Grècia. 
     

Conceptes 
-Sessió 2: explicació 

etapes Grècia 

- Sessió 5: experts en 
alfabet grec 

- Sessió 7: incloure 
fotografies de ceràmica en 

la seva etapa 
-Sessió 9: sortida 

- Sessió 11: resoldre 
preguntes del primer dia 

- Sessió 12: resoldre taula 

-Sessió 3: Veure el 
vídeo, i analitzar i 

sintetitzar la 
informació d’aquest 
- Sessió 11: posada 

en comú 

- Sessió 1: 
avaluació inicial 

- Sessió 10: 
explicar mapes 

conceptuals 

-Sessió 10: mapa 
conceptual 

Procediments  

- Sessió 1: Presentació 
assignatura 

- Sessió 2: Eix cronològic 
- Sessió 5: experts en 

transcripció i transliteració i 
en el programa Unicode  

-Sessió 7: visualització de 
vídeos 

 

-Sessió 4: realització d’un 
Power Point  
- Sessió 5: explicació als 
altres components del grup  
- Sessió 6: control  individual 
sobre transcripció i 
transliteració 

-Sessió 7: realitzar un mosaic 
 

-Sessió 2: eix 
cronològic 

- Sessió 12: 
intercanvi per 

avaluar-se 

-Sessió 2: crear 
eix cronològic 

Valors/ Normes/ 
Actituds 

   
-Sessió 7: taula 

comparativa usos 
ceràmica 

- Sessió 1: 
recollida de 
preguntes 

-Sessió 10: 
comentar sortida. 
- Sessió 11 i 12: 

valoració UD 

-Sessió 8: llista 
d’interessos sobre 
la sortida. 

 

+ 

 Nivell evitables 

 Nivell inexistent 

 

 

 Nivell habitual 

 Nivell infreqüent 

 

- 
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15.- Activitats d’avaluació 

15.1.- Avaluació continua  

Portafoli 

Per tal d’avaluar de manera continuada l’assignatura, s’elaborarà un portafoli. Aquest  

s’haurà de lliurar a classe el dia de la data assignada.  

El portafoli estarà format per: 

 

 Portada amb les dades personals 

 Introducció (que hi trobem en aquest portafoli, quines activitats hem fet i com 

les hem fet  - en grup, individual, a classe, amb l’ús de les TIC - ) 

 Eix Cronològic 

 Power Point sobre el vídeo 

 Fitxa ètims grecs  

 Activitat ceràmica grega 

 Mapa conceptual de la història dels jocs olímpics 

 Preguntes de síntesi (contestades) 

 Reflexió personal sobre la unitat didàctica i les metodologies. 

 Graella d’avaluació: 

 

Avaluació Nota  

Grup General X 

Treball individual 

dins del grup: 

Nom1 

Nom2 

Nom3  

 

 

X 

X 

X 

Autoavaluació  X 

 

 Justificació de la graella d’avaluació 

 

15.2.- Síntesi 

A l’inici de la unitat (sessió 1), els alumnes van plantejar una sèrie de preguntes sobre 

els interessos, inquietuds i dubtes sobre el tema 4 del llibre Les Etapes històriques de 

Grècia. Aquesta síntesi consisteix a fer un recull de totes les preguntes i, com a debat 

de tot el grup – classe, s’hauran de respondre per tal d’establir una reflexió final que 

33 



 
 

sigui la clausura de tota la unitat i per la qual puguin assolir les competències que els 

permeti realitzar satisfactòriament l’avaluació final de la que parlem a continuació. 

15.3.- Avaluació final 

Aquesta constarà d’una prova individual on l’alumnat haurà d’emplenar una taula on es 

relacionen els conceptes més rellevants d’aquesta unitat (Annex 10). 
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16.- Conclusió 

Després de l’elaboració de la Unitat Didàctica, ens agradaria fer unes petites reflexions 

entorn a aquest treball. 

D’una banda hem pogut relacionar els continguts treballats a classe, a l’assignatura 

d’Estratègies d’Aprenentatge (UAB). Així doncs, a partir d’un context, unes demandes i 

unes necessitats reals hem pogut transferir tot allò aprés i aprendre molts altres 

aspectes que s’han de tenir en compte per l’elaboració d’una Unitat Didàctica. És 

d’aquesta manera, i només d’aquesta, quan podem veure com serà, de ben a prop, la 

nostra feina com a futures assessores psicopedagògiques. 

També ens agradaria remarcar que tot i que els grups de treball van estar format d’una 

manera heterogènia a partir d’una avaluació inicial, ens hem organitzat molt bé per tal 

d’arribar a aquest resultat. Creiem que ha estat molt positiu treballar amb persones 

que normalment no estàs acostumat a treballar, ja que en un futur ens hem de saber 

adaptar a moltes persones. Tot i així voldríem remarcar que no ens ha costat gaire 

organitzar-nos ni posar-nos d’acord per trobar estones de reunió i així avançar a poc a 

poc en el desenvolupament del treball. 

Finalment, creiem que tot i que és un treball que requereix temps i esforç val la pena, 

ja que hem aprés com crear una Unitat Didàctica real, que s’ajustés a la demanda d’un 

professor i uns continguts en particular. Així doncs, esperem que es porti a la pràctica i 

que el seu desenvolupament sigui positiu tant pel docent com pels discents a qui va 

adreçada.  
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17.- Annexos 

 
ANNEX 

 

 
SESSIÓ UD 

Annex 1 Sessió 1 

Annex 2 Sessió 2 

Annex 3 Sessió 3 

Annex 4 Sessió 4 

Annex 5 Sessió 5 

Annex 6 Sessió 6 

Annex 7 Sessió 6 

Annex 8 Sessió 7 

Annex 9 Sessió 7 

Annex 10 Sessió 12 
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ANNEX 1 

Avaluació inicial 

 

Nom i Cognoms: 

 

 

1.- A l'hora de pensar en la Antiga Grècia, quins esdeveniments et venen al cap? 

2.- Quines etapes coneixes de l’història de Grècia? A quins segles i anys les situaries? 

3.- Coneixes algun personatge cèlebre de l’època. Quins? Per què ho eren? 

4.- Coneixes algunes paraules actuals que provingui del grec? Saps què volen dir? 

5.- Sabries dir perquè els grecs utilitzaven la ceràmica? 

6.- Has visitat mai cap museu o exposició sobre Grècia? 

7.- Quina relació tenen els Jocs Olímpics amb la cultura grega?? 

8.- Penses que domines els programes informàtics? Quins? 

9.- Disposes d’ordinador amb connexió a Internet i/o  tens possibilitat d’utilitzar-ne? 

10.- T'agrada treballar en grup? Creus que s’aprèn més treballant amb companys o 

individualment? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNEX 2 

Presentació en Power Point de les etapes de l’Hel·lada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 1 Diapositiva 2 

 

d 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 2 Diapositiva 3 

Diapositiva 2 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 2 

Diapositiva 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 5 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 6 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diapositiva 7 

 

 

 

 

 

Diapositiva 8 

 

 

 

 

Diapositiva 9 

 

 

 

Diapositiva 10 

 

 



 
 

ANNEX 3 

Exemple eix cronològic d’Einstein que es pot fer servir per fer el modelatge 

(personatge que dóna nom a l’aula): 

 

Enllaç al programa: http://www.timetoast.com/timelines/alber-einstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.timetoast.com/timelines/alber-einstein


 
 

ANNEX 4 

Paraules clau relacionades amb el vídeo, que s’hauran de situar en l’eix cronològic: 

 

o Racionalisme 

o Democràcia 

o Edat de bronze 

o Sòcrates  

o Edat del ferro 

o Colonització mediterrània 

o Comerç 

o Edat Arcaica 

o Edat Clàssica 

o Plató  

o Període clàssic 

o Arquitectura 

o Art 

o Època fosca 

o Aristòtil  

o Proporció i equilibri 

o Filosofia 

o Astronomia 

o Física  

 



 
 

ANNEX 5 

Enllaços per als experts en l’alfabet grec: 

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/glossa/alfabet.html 

Explicació de l’escriptura i pronunciació del grec. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.proel.org/index.php?pagina=alfabetos/gclasico 

Aquí es pot escoltar i practicar l’alfabet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Per practicar l'alfabet grec: 

 L'alfabet grec (en català): aplicació molt útil d'Àurea Pérez per aprendre l'alfabet 

grec amb activitats sobre els noms de les lletres, el sons, les majúscules i les 

minúscules i la seva transcripció i transliteració.  

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/glossa/alfabet.html
http://clic.xtec.net/db/act_ca.jsp?id=2367


 
 

 Leer griego es fácil (en castellà): presentació de l'alfabet grec realitzada per 

Ana Ovando. També us la podeu descarregar amb Open Office Impress.  

 Alfabeto griego (en castellà): pràctica sobre el nom de les lletres a Lexiquetos.  

 

Enllaços per als experts en transcripció i transliteració 

http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/glossa/transcrip.html 

Explicació de la transcripció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.iesjmquadrado.cat/extern/classiques/cult.php?doc=13 

Diferències entre transcripció i transliteració. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enllaços per als experts en Unicode 

http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php?option=com_content&view=article&id

=498:unicode&catid=47:tipografias-unicode&Itemid=21 

http://voxgraeca.blogspot.com/2007/09/leer-griego-es-fcil.html
http://www.slideshare.net/ovando/leer-griego
http://www.softcatala.org/prog126.htm
http://lexiquetos.ohui.net/quis/?id=hean
http://lexiquetos.ohui.net/
http://www.xtec.cat/~sgiralt/labyrinthus/graecia/glossa/transcrip.html
http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php?option=com_content&view=article&id=498:unicode&catid=47:tipografias-unicode&Itemid=21
http://clasicas.usal.es/portal_recursos/index.php?option=com_content&view=article&id=498:unicode&catid=47:tipografias-unicode&Itemid=21


 
 

En aquesta pàgina ens trobem amb un tutorial de com fer servir el processador per 

adaptar el nostre teclat a l’escriptura grega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.unicode.org/charts/ Pàgina d'Unicode. 

 

 

 

 

 

 

 

 

www.alanwood.net/unicode/utilities_editors.html Pàgina d'Alan Wood; ampli recull de 
tipus de lletra grega. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.unicode.org/charts/
http://www.alanwood.net/unicode/utilities_editors.html


 
 

 

ANNEX 6 

Com a exemple mostrem la següent taula, semblant a la que es pot fer servir: 

ÈTIM GREC TRANSCRIPCIÓ TRANSLITERACIÓ 

   

 
  

 
  

 
  

 
  

   

 
  

 
  

 
  

   

 

A més a més, tenen la següent pàgina per practicar amb la transcripció. Són exercicis 

d’autocorrecció que podem gravar com a usuaris i veure la nostra evolució. 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg112ej13.htm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://recursos.cnice.mec.es/latingriego/Palladium/griego/esg112ej13.htm


 
 

ANNEX 7 

 

ÈTIM GREC TRANSCRIPCIÓ TRANSLITERACIÓ 

 ántropo  

 
protagonista  

 
físic  

 
caràcter  

 
axioma  

 paràbola  

 
geometria  

 
zoo  

 
psíquic  

 sidero  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ANNEX 8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANNEX 9 

 

Ceràmica grega Recipient actual Com s’utiltzava 

abans 

Com s’utilitza a 

l’actualitat 

    

    

    

    

 

 



 
 

ANNEX 10  

 

Etapes Fets Històrics Persones Obres Literàries Ceràmica Investigadors 

L’edad del bronze/L’època 

minoica i l’època micènica 

(2500-1100 a.C.) 

Cronstruïen palaus luxosos i 

esplèndids sense muralles. 

Invasió de Creta dels 

Aqueus Canvis  

Ciutadelles emmurallades. 

Conquesta de Troia 

Rei Minos Escrptura lineal B   

L’edad del ferro/L’època 

fosca (1100-800 a.C.) 

Desaparició de la cultura 

micènica. 

Invasions de bàrbars. 

Desaparició de mercats 

(crisi interna). 

 Deixà d’usarse l’escriptura 

(època obscura) 

Estil geomètric  

L’època arcaica (800-500 

a.C.) 

Colonitzacions cap a Àsia 

Menor, la Mar Negra, el sud 

d’Italia i Empòrion. 

Jocs Olímpics  Sentiment 

nacional. 

Primers passes cap a la 

democràcia a Atenes. 

Soló 

Clístenes 

Pisístrat 

Homero 

Hesíode 

Safo 

Alceu 

Anacreont 

Apareix l’escriptura 

alfabètica. 

Poemes Homèrics 

Teogonia 

Els treballs i els dies 

Filosofia 

Poesia lírica 

Estil geomètric 

Estil orientalitzant 

Figures negres 

Filosofia: 

Tales 

Xenòfanes 

Parmènides 

Heraclit 

Empèdocles 

 

L’època clàssica (500-336 

a.C.) 

Sistema democràtic. 

Guerres Mèdiques. 

Atenes es consagrà com a 

gran potència. 

Guerra del Peloponnès. 

Política: Clístenes i Pèricles 

Escultura: Miró, Fídias i 

Policlit 

Teatre: Èsquil, Sòfocles, 

Eurípides i Aristòfanes 

Oratòria: Demòstenes 

 Figueres negres 

Figures roges 

Figures blanques 

Medicina: Hipòcrates 

Història: Heròdot i 

Tucídides 

Filosofia: els sofistes, 

Sócrates, Platò i Aristòtil. 

 

L’època Hel.lenística (336-

146 a.C.) 

Lliga de Corint. 

Nous horitzonts i nous 

mercats. 

Alexandre el Magne 

Ptolemeu 

Els Selèucides 

La poesia es transforma: 

Teòcrit, Cal.límac 

Figures blanques 

Italogrecs 

 

*Les paraules en gris seran els espais buits que l'alumnat haurà de completar a mesura que vagi avançant en la unitat didàctica. 



 
 

Noves entitats polítiques. 

La civilització grega es 

torna universal. 

El grec es converteix en 

llengua internacional. 

Els Antigònides 

Els Atàlides 

L’època Romana (146 a.C.-

395 d.C.) 

Grècia esdevingué una 

província romana. 

Cort imperial es traslladà a 

Constantinoble. 

Plutarc 

Longus 

Llucià 

Constantí 

Aparició de gèneres literaris 

nous: biografia i novela. 

Diàlegs satírics. 

 Història: Polibi i Plutarc. 

Geografia: Estrabó 

L’època Bizantina (395-

1453) 

Prohibició dels Jocs 

Olímpics. 

Divisió de l’Imperi Romà. 

Caiguda de Constantinoble. 

Clausura de l’Acadèmia de 

Plató. 

Cisme d’Orient. 

Teodosi 

Justinià 

 

   

L’època otomana i Grècia 

com a estat modern 

L’imperi bizantí caigué a 

mans dels otomans. 

Lluita per l’independència. 

Kavafis 

Elitis 

Ritzos 

Kazandzakis. 

Literatura neohel.lènica1   

 

 

 

 

                                                             
 

 

*Les paraules en gris seran els espais buits que l'alumnat haurà de completar a mesura que vagi avançant en la unitat didàctica. 


