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Com fer una línia del temps 
La creació de línies del temps és una eina molt útil per contextualitzar els 

esdeveniments històrics; per tant, és un recurs molt utilitzat, de fàcil 

creació i que, a més, pot ser una activitat que els alumnes poden 

desenvolupar o que el professorat pot utilitzar per visualitzar la correlació 

dels fets. 

Hi ha diferents eines a internet que permeten aquestes accions; 

evidentment, n’hi ha de gratuïtes i de pagament. A continuació exposem 

un parell de recursos de fàcil manipulació i que poden cobrir els nostres 

objectius. 

TIMELINE 

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/ 

 

1- Després de posar l’adreça al navegador se’ns obrirà la següent pantalla 

on haurem d’escriure un títol al treball que volem fer i el nostre nom per 

recordar on el guardarem, un cop fet aquest pas (Start). 

2- Se’ns obrirà la següent pantalla on caldrà clicar on vulguem començar a 

posar la informació. 

http://www.readwritethink.org/files/resources/interactives/timeline_2/
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3- A continuació s’obrirà la següent finestra on caldrà posar la informació 

que desitgem que surti en la línia cronològica. 

 

4- Permet escriure un títol, un subtítol i una breu descripció, també 

permet adjuntar-hi una fotografia. Un cop validem la informació podrem 

traslladar-la al punt de la línia del temps que vulguem. 
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5- Els treballs es poden guardar i recuperar amb el nom que li hem donat a 

l’inici. Un cop finalitzat el treball es pot convertir en pdf i això permetrà 

penjar-ho on vulguem. 
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TIMETOAST 

En el següent enllaç podrem trobar una altra eina interessant a l’hora de 

fer línies del temps; en aquesta web caldrà, però, registrar-se i crear un 

usuari identificatiu i una contrasenya. També és una web que té tres 

nivells; un de gratuït, un de pagament i un Premium, no cal dir que quan 

més elevat és el preu de pagament més possibilitats dona. 

https://www.timetoast.com/ 

 

1- Caldrà, doncs, triar la modalitat i registrar-se seguint les passes 

següents: 

 

https://www.timetoast.com/
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2- Un cop hem fet el registre se’ns obrirà el nostre taulell de treball. 
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3- Llavors ja podrem començar a elaborar la nostra línia del temps en 

clicar sobre el lloc que diu “Agregar linea de tiempo”. 

 

4- Aquí ja podrem posar el títol de la línia del temps, si volem que sigui 

pública o la volem mantenir com a esborrany i també penjar-hi una foto. 

Llavors ja podem començar a posar esdeveniments. 
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5- Se’ns obrirà una nova finestra on ens demanarà tota la informació 

relativa a l’esdeveniment que volem posar. 
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6- Així podria ser el resultat d’una línia del temps. 

 

 

7- També podem editar-la de diferents formes. 
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TIMELINE (Google) 

A partir de plantilles excel, també es pot fer una línia del temps, clicant en 

el següent enllaç permet seguir les passes per fer-ho. 

https://timeline.knightlab.com/ 

 

 

 

https://timeline.knightlab.com/

