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 La vida en època dels ibers  

  

Fa més d'un segle que hi ha hagut un gran interès per desvetllar els secrets que amaguen 

les nombroses restes d’una cultura que ens va precedir i que es qualifica d’autòctona: 

els ibers.  

Des de fa anys s’han anat consolidant nous equips de recerca que ens proporcionen 

treballs seriosos i científics sobre la cultura ibèrica. Aquests nous estudis ens desvetllen 

un seguit d’aspectes culturals, polítics, econòmics i socials que fan variar la concepció 

que fins fa molt poc en teníem.  

Amb aquest taller volem donar a conèixer l’estat actual de la recerca en aquest àmbit, i 

les noves possibilitats que  ens ofereix per ensenyar i aprendre. Apunta’t!  

  

Coneixements previs  
• Haver introduït els ibers abans de fer el taller. 

 

Competències bàsiques  
Conviure i habitar el món  

• Situar etapes i fets de la història personal per entendre el pas del temps.  

• Descriure canvis i continuïtats.  

• Plantejar preguntes.  

• Identificar evidencies i treure conclusions.  

• Participar en un treball col·lectiu a l’aula.  

  

Competències comunicatives  

• Expressar idees i organitzar informacions.  

• Comunicar idees i informacions de forma oral.  

• Utilitzar vocabulari adequadament.  

  

Competències metodològiques  

• Plantejar preguntes que siguin objecte d’investigació.  

• Utilitzar habilitats per al tractament de la informació.  

• Contrastar informacions a partir de documentacions diverses.  

• Utilitzar el pensament crític i creatiu per a l’anàlisi d’informació.  

  

Competències personals  

• Buscar els fonaments de la seva identitat.  

• Aplicar projectes personals de manera responsable i creativa.  

• Desenvolupar habilitats personals que afavoreixin les relacions interpersonals.  

  

Objectius  
• Situar els ibers en el temps.  

• Posar-se en la pell dels ibers quan van arribar els romans. 
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• Descriure la forma de vida.  

• Anomenar algunes de les tribus ibèriques.  

• Analitzar l’urbanisme del poble iber.  

• Reconèixer les activitats econòmiques.  

• Identificar elements arqueològics.   

• Analitzar la forma d’enterrament.  

• Conèixer l’aspecte militar d’aquesta cultura.  

• Descriure la forma de vida.  

• Utilitzar documents i objectes històrics. 

• Participar en l’exposició de conclusions a partir de la investigació feta per cada grup 

de treball.  

• Treballar en grup i participar en una activitat de recerca històrica.  

• Respectar a tots els companys i companyes.  

• Valorar el patrimoni cultural com a herència i llegat dels grups humans i manifestació 

de la seva riquesa i diversitat.  

  

Estratègies d'aprenentatge  
• L’adequació als coneixements previs de l'alumnat mitjançant suport visual.  

• L'obtenció d’informació a partir de divers material didàctic.  

• L'organització d’un treball de descoberta en grup.  

• L'ús de fonts primàries i secundàries en forma de reproduccions i documents.  

• L'observació i anàlisi de diverses maquetes didàctiques per descobrir els principals 

edificis del poblat iber.  

• La investigació a partir de materials gràfics.  

• La formulació d’hipòtesis a partir de les reproduccions.  

• La reflexió i debat entorn a les conclusions del taller.  

• L'exposició de conclusions a través de la discussió i de la recerca realitzada.  

• La valoració de la necessitat de protegir i preservar el patrimoni.  

  

Idees clau  
• L’origen dels pobles ibers.  

• Les relacions amb d'altres pobles de la Mediterrània.  

• L’estructura del poblat iber.  

• Els sistemes de construcció.  

• Els productes comercials.  

• La jerarquia social.  

• Les activitats econòmiques.  

• La cultura ibèrica.  

• La llengua ibèrica.  

• El món de la guerra.  

• El món de la mort.  
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Mètode pedagògic  
• A través de la xerrada inicial captarem els conceptes previs de l'alumnat.  

• Mitjançant una projecció visual ens permetrà definir alguns dels conceptes principals.  

• A partir de diferents tipus de material es deduirà on construïen els seus poblats i els 

diferents rituals que practicaven.  

• A través de l’anàlisi i observació d’una maqueta d’un poblat, descriurem les principals 

característiques d’un assentament iber.  

• Mitjançant l’ajut de reproduccions de restes materials ibèriques, es deduiran les 

principals activitats econòmiques i costums del moment en qüestió.  

• Gràcies a reproduccions arqueològiques coneixerem les relacions comercials amb 

altres cultures.  

• Mitjançant la reproducció d’un enterrament ibèric s’analitzarà el món funerari i les 

creences religioses.  

• A partir de restes arqueològiques, documents de l’època, reproduccions i disfresses 

ens aproparem al món de la guerra i dels mercenaris.  

  

Temps i necessitats  
El temps total del taller és de tres hores.  

És necessari un canó de projecció i un ordinador.  

  

  


