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Guió didàctic  

 

COM CONSTRUïEN ELS IBERS? 
 
Taller adreçat a 5è i 6è de primària, secundària i batxillerat. A través d’aquesta activitat els 

alumnes coneixeran els materials constructius que utilitzaven els ibers, les tècniques emprades 

així com la relació amb el medi que els envoltava.  

Es farà amb grups que no superin els 25 alumnes i cal que cada grup vagi acompanyat d’un 

mestre. La durada del taller serà d’1 h 30 min i sempre serà complementària a la visita 

guiada que durarà 1 h 30 min més. En finalitzar l’activitat, els alumnes col·laboraran a 

rentar i recollir el material utilitzat. 

 
ABANS DE VENIR CAL...  

 Saber qui eren els ibers.  

 Conèixer alguns dels materials de construcció que utilitzaven els ibers. 

 

APRENDREM A...  

 Conèixer les tècniques i materials que permetien als ibers construir les seves cases.  

 Reconèixer aquelles tècniques i materials que han perviscut en el temps fins als nostres 

dies.  

 Analitzar la utilització dels elements del medi natural en relació a la construcció. 

 Valorar l’impacte de desenvolupament tecnològic en les condicions de vida i treball 

ibèrics.  

 Adquirir coneixements a través d’un treball vivencial, una experiència.   

 Compartir i respectar el material de treball i les eines fent un treball d’equip necessari per 

resoldre l’activitat. 

 

QUÈ EXPLICAREM?  

 L’urbanisme i l’arquitectura de l’època. 

 Els materials de construcció. 

 Les tècniques utilitzades pels ibers per construir les seves cases. 

 La relació entre la construcció i l’entorn: el paisatge humanitzat. 

 

TRANSFORMAREM LA INFORMACIÓ EN CONEIXEMENT MITJANÇANT...  

 Anàlisi de l’aprofitament de l’entorn a l’hora de construir.  

 Reconeixement de les tècniques antigues que es duran a terme. 

 Comparació dels materials i de les tècniques i el seu ús en el món antic i el món actual. 

 Manipulació de diferents materials de construcció. 


