
ACTIVITAT D’AMPLIACIÓ 

ACTIVITAT 9: ACTIVITATS PER AMPLIAR EL CONEIXEMENT 

OBJECTIUS ACTIVITAT: 

L’alumne ampliarà els seus coneixements sobre el que han vist. 

CONTINGUTS: 

• Origen de l’espècie humana. 

• Teories evolutives. 

• Etapes de l’evolució humana. 

COMPETÈNCIES: 

• Competència d’aprendre a aprendre. 

• Competència social i ciutadana. 

• Competència de comunicació lingüística. 

• Competència en el coneixement i la interacció amb el món físic. 

• Tractament de la informació i competència digital. Ús de les TIC. 

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: 

1ª Activitat: 

Ordenar cronològicament les següents etapes del procés evolutiu de l’ésser 

humà actual: 

• Desenvolupament mental 

• Maneig d’utensilis. 



• Postura alçada. 

• Utilització de símbols. 

2na Activitat: 

Els alumnes hauran d’analitzar el mapa següent, que recull l’expansió de 

l’Homo Sapiens. 

 

En acabar, hauran de contestar una sèrie de preguntes que tenen relació amb 

el que surt al mapa: 

1. On habitava l’Homo Erectus? Es va estendre per vàries zones o es 

concentrà en un sol lloc? 

2. Per què creus que en els primers temps la zona del nord d’Europa. 

Groenlàndia i Amèrica del Nord no estaven ocupades per cap ésser 

humà? 

3. Tots els homínids es situaven en zones de costaneres o a prop d’un riu. 

Per què? 



4. Sabem que diverses espècies varen conviure en el temps. Per què creus 

que l’Homo Sapiens desplaçà l’Home del Neandertal cap a les zones 

més inhòspites, com les muntanyes? 

5. Explica el recorregut de l’expansió de l’Homo Sapiens. De quin 

continent surt? Cap a quins continents es dirigeix? 

* En principi l’alumne NEE no toca presentar cap dificultat, se li donaran les 

preguntes també amb anglès per si no les entén i tindrà a mà una tableta per 

si ha de cercar alguna paraula al diccionari. A més, podrà demanar qualsevol 

dubte a la professora. 

TEMPS: 

Aquestes activitats no seran temporitzades. Els alumnes podran disposar 

d’aquestes des del començament de les activitats de desenvolupament. Els 

exercicis que facin, ho hauran d’incloure al seu quadern d’aprenentatge.  

MATERIAL NECESSARI: 

• Mapa. 

• Fulls de paper. 

• Llapis i boli. 

AGRUPAMENT: 

• Individual. 

 AVALUACIÓ: 

Aquestes activitats no s’avaluaran amb la nota final, però si es tindran en 

compte a l’hora de fer l’avaluació a tots aquells alumnes que ho hagin 

realitzat. 

 


