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Matèria HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Títol/Pregunta PODEM COMPARAR SOCIETATS D’ABANS I ARA?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

3. Identificar la desigualtat com un dels

principals problemes de les societats

contemporànies, reconeixent les experiències

històriques de determinats col·lectius, emprant

l'anàlisi multicausal i valorant el paper

transformador del subjecte en la història, per

comprendre com s'han format les actuals

societats complexes, apreciar la riquesa de la

diversitat social, valorar els assoliments

aconseguits i assumir els reptes que planteja

la consecució de comunitats més justes i

cohesionades.

CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CC2, CC3.

3. Identificar la desigualtat com un dels

principals problemes de les societats

contemporànies, reconeixent les experiències

històriques de determinats col·lectius, emprant

l'anàlisi multicausal i valorant el paper

transformador del subjecte en la història, per

comprendre com s'han format les actuals

societats complexes, apreciar la riquesa de la

diversitat social, valorar els assoliments

aconseguits i assumir els reptes que planteja

la consecució de comunitats més justes i

cohesionades.

CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CC2, CC3.

8. Descriure i analitzar els canvis i

permanències que s'han produït en la societat

contemporània, els comportaments

demogràfics, les maneres de vida i el cicle

vital, prestant especial interès a la situació de

la dona, als rols de gènere i edat, als

mecanismes de control, domini i submissió, i a

la lluita per la dignitat i contra la discriminació,

realitzant projectes de recerca i aplicant el

pensament històric per reconèixer el valor i

importància dels personatges anònims de la

història.

CCL3, STEM1, CD5, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CC2, CC3.
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Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

3.1 Descriure l'evolució dels conceptes d'igualtat i

de ciutadania en la història contemporània i les

seves derivacions socials i polítiques, a través de

l'anàlisi multicausal dels principals sistemes

polítics i socials dels segles XIX i XX, identificant

les desigualtats i la concentració del poder en

determinats grups socials.

3.3 Deduir a través de l'estudi crític de

notícies i dades estadístiques l'evolució de

l'estat social, identificant els assoliments

reculades experimentades i les mesures

adoptades pels diferents estats

contemporanis, així com els límits i reptes de

futur, des d'una perspectiva solidària en favor

dels col·lectius més vulnerables.

8.1 Analitzar els canvis i permanències en la

història, atenent processos de més llarga

durada, com els comportaments demogràfics,

cicles vitals i maneres de vida en la societat

contemporània, a través de l'acostament al

pensament històric i la realització de projectes

de recerca, identificant els mecanismes de

control, domini i submissió, els rols de gènere

i edat assignats, així com els escenaris de

lluita per la dignitat i contra la discriminació de

diversos col·lectius.

Sabers bàsics:

− Nivells, condicions i maneres de vida en les societats contemporànies: grups, classes socials i desigualtat social. Classes mitjanes i estat del benestar en
les societats avançades.

− Evolució de la població, cicles demogràfics i maneres de vida. Canvis i permanències en els cicles vitals i en l'organització social del món contemporani.
Grups vulnerables i marginats. El paper del subjecte col·lectiu en la història contemporània.

− Valoració i respecte a la diversitat social, ètnica i cultural: tolerància i intolerància en la història del món contemporani. Defensa dels drets de les minories.
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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.

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 llencen les preguntes: CONEIXES L’ESTRUCTURA D’UNA SOCIETAT ESTAMENTAL? ENS HA ARRIBAT ALGUNA COSA AL SEGLE XXI?

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: COMPARAM LA SOCIETAT ESTAMENTAL AMB LA SOCIETAT ACTUAL. ESTRUCTURA DEL LA SOCIETAT ESTAMENTAL I EL MÓN ACTUAL.
A partir de la imatge de la piràmide feudal  comparam els diferents estaments de l’antic règim i els grups socials que es van creant entorn de la nova
societat industrial i ho intentam enquadrar dins la societat actual.
TASCA 2: COMPARAM BARRIS. A partir d’imatges comparam els diferents barris que es van creant entorn de la nova societat industrial i ho intentam
enquadrar dins la societat actual.
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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.


