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ACTIVITAT DE CONSOLIDACIÓ/AMPLIACIÓ 
 
Aquesta és una activitat voluntària per l’alumnat que vulgui continuar treballant, durant l’estiu, 
la matèria d’Història. L’activitat es presentarà al professor/a que imparteixi la matèria de 
Geografia i Història de 2n d’ESO, el primer dia de classe,  i es valorarà  com a primer treball del 
curs 2019-2020. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PRESENTACIÓ DE L’ ACTIVITAT: 
 
Per fer aquesta activitat has de visitar un jaciment arqueològic per crear un vídeo sobre les 
característiques dels poblats i les cases que es van construir durant el període de la prehistòria 
i l’ edat antiga. El jaciment ha de pertànyer a una de les èpoques històriques mencionades 
anteriorment però pot estar situar a qualsevol lloc del món. 
 
ACTIVITAT: 
 
Cal fer un video breu (entre 2 i 5 minuts), com si fossis el reporter o reportera d’ un telenotícies. 
El guió de la informació podria ser: 

 Salutació 

 Descripció general del jaciment: localització, datació, període històric... 

 Respon a la pregunta: Per què creieu que han canviat les cases i els poblats al llarg de 

la història de la humanitat? 

 Elabora una conclusió i acomiada’t 

 
Quan editis el video, pots introduir música, textos, imatges... També les presses falses que no 
has inclòs al treball 
 
RECURSOS PER EDITAR EL VÍDEO: 
 

- Programats instal·lats a l’ordinador: Windows Movie Maker, iMovie 

- Programes en línia: Wevideo, Creaza, Cellsea 

- Aplicacions per a mòbil: Magisto, Cute CUT, Video Editor, Andromedia 

 

Les empremtes del nostre passat: on vivíem? 

Des de la prehistòria fins a l’actualitat, les 
persones han tingut la necessitat d’ agrupar-
se i refugiar-se per protegir-se de les 
condicions adverses de viure a la 
intempèrie. Cavernes i coves aïllades, i 
cabanes i cases que formaven poblats, han 
estat algunes de les estructures que han 
servit de refugi i assentament. 
 

 


