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Matèria HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Títol/Pregunta VOLS SER UN INDIANA JONES?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

Competència específica 1 a desenvolupar: Competència específica 2 a desenvolupar: Competència específica 3 a desenvolupar

5. Identificar i reconèixer els principals reptes del
segle XXI a través de processos
avançats de cerca, selecció i tractament de la
informació, el contrast i la lectura
crítica de fonts, per entendre el fenomen històric
de la globalització, la seva
repercussió en l'àmbit local i planetari i en la vida
quotidiana de les persones, i
mostrar la necessitat d'adoptar compromisos
ecosocials per afrontar els Objectius
de Desenvolupament Sostenible.

CCL3, STEM5, CD1, CPSAA2,
CPSAA4, CC3, CC4, CE1.

7. Interpretar la funció que han exercit el
pensament i les ideologies en la
transformació de la realitat des dels orígens de
l'Edat Contemporània fins a
l'actualitat, a través de l'aproximació a la
historiografia i als debats sobre temes
clau de la història, per valorar críticament els
diferents projectes socials, polítics i
culturals generats, les accions dutes a terme i les
experiències viscudes, des de la
perspectiva ètica continguda en la Declaració
Universal dels Drets Humans.

CCL3, CCL5, CD3, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

5.1 Analitzar críticament el fenomen històric de la
globalització i la seva repercussió en l'àmbit local i
planetari, valent-se del maneig de diferents fonts

7.1 Generar opinions argumentades, debatre i
transferir idees i coneixements sobre la funció que
han exercit el pensament i les ideologies en la
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d'informació i d'una adequada selecció, validació,
contrast i tractament d'aquestes, prevenint la
desinformació i considerant l'emprenedoria, la
innovació i l'aprenentatge permanent com a
maneres d'afrontar els reptes d'un entorn
econòmic, social i cultural en constant canvi.

transformació de la realitat, des dels orígens de
l'Edat Contemporània fins a l'actualitat,
comprenent i contextualitzant aquest fenomen a
través del treball sobre textos històrics i
historiogràfics i de fonts literàries, del cinema i
altres documents audiovisuals.

Sabers bàsics:

- El treball de l'historiador: fonts històriques, historiografia i narratives del passat. Argumentació històrica. Rellevància, causes i conseqüències, canvi i
continuïtat. Perspectiva històrica en les narratives sobre el passat.

- Ciutadania ètica digital: respecte a la propietat intel·lectual. Participació i exercici de la ciutadania global a través de les tecnologies digitals.
Prevenció i defensa davant la desinformació i la manipulació.

- Conservació i difusió del patrimoni històric: el valor patrimonial, social i cultural de la memòria col·lectiva. Arxius, museus i centres de divulgació i
interpretació històrica.

Context/contextos: Escolar X Social X Personal Familiar Professional

Dinàmiques de presa de consciència:

La situació d’aprenentatge s’inicia compartint amb l’alumne els objectius d’aprenentatge, que es formulen en forma de preguntes, i els criteris d’avaluació,
per tal de millorar la capacitat d’autoregulació del seu procés d’aprenentatge.
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Seguidament, es passa a l’activació dels coneixements previs i creences a partir de la rutina de pensament pensar/problematitzar/explorar. Aquesta té com a
finalitat activar els coneixements previs, generar idees i crear curiositat per tal d’establir un escenari que condueixi a una indagació més profunda del tema.
Es llança la pregunta: T’agradaria investigar sobre el passat? Saps com fer-ho? Hi ha límits? Quina part t’incentiva a explorar?

Es preten a través d’aquesta activitat que l’alumne s’adoni de la importància de la investigació històrica i les pautes que existeixen per fer-ho.

Instruccions i materials:

Rúbrica. Inclou els criteris de realització (com he de fer la tasca) i criteris de qualitat (com sé que ho estic fent bé). Es mostra després de compartir els
objectius d’aprenentatge.

Carpeta d’aprenentatge. Es completa després de cada activitat. Recull el que ha après, com ho ha après, què li ha resultat més fàcil, més difícil, més
novedós, com pot superar les dificultats i per a què li ha servit.

Descripció i planificació de la tasca o tasques. Tipus i característiques del producte o productes obtinguts.

TASCA 1: REFLEXIÓ GENERAL. Cada alumne de manera individual ha de generar un llistat d’idees de cada una de les preguntes fetes. Es deixa un temps
per reflexionar entre pregunta i pregunta. Seguidament, es passa a la fase d’equips on comparteixen i seleccionen les idees. Finalment, els resultats
s’exposen en gran grup i queden anotats a l’aula.

TASCA 2: RECERCA ETAPES DE LA HISTÒRIA. Fer una recerca d’imatges associant una imatge a cada etapa de la Història. Explica les raons de per què
has elegit cada imatge. Recorda a citar les fonts d’on has tret les imatges i tota la informació que has utilitzat.

TASCA 3: ANÀLISI D’UN TEXT. Lectura individual de ¿QUÉ ES LA HISTORIA? E. CARR.
Cada alumne elabora el seu mapa conceptual i en parella coavaluen la producció i suggereixen millores, identifiquen els elements ben tractats i els
incorporen al seu mapa. Coavaluació. Exemples de bibliografia i citar.
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Procediments de retracció, revisió i supervisió per part del professorat durant la realització de la tasca o tasques.

Retroacció a l’aula per part del professor durant el procés de realització de les diferents tasques i supervisió del producte final.

Procediment d’avaluació final, qualificació i transferència del coneixement.

Avaluació formativa: recollida d’evidències a l’aula, propostes de millora al treball de l’alumne.

Avaluació formadora: l’alumne és capaç de regular el seu procés d’aprenentatge: errors, millores i ús de la rúbrica i la base d’orientació i
coavaluació dels altres alumnes.

Qualificació: carpeta d'aprenentatge. Google classroom.


