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Matèria HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Títol/Pregunta SEMPRE ES POT JUSTIFICAR UNA REVOLUCIÓ? N’HI PODRIA HAVER UNA A L’ACTUALITAT?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

1. Reconèixer els moviments, accions i

transformacions històriques que han contribuït

al fiançament de la llibertat en el món

contemporani, a través de l’estudi comparat

de casos i l’ús correcte de termes i conceptes

històrics, per valorar els assoliments que

suposen els sistemes democràtics com a

principal garantia per a la convivència i

l’exercici dels drets fonamentals.

CCL2, STEM2, CPSAA 1.1, CC1,
CC2, CC3, CE1.

1. Reconèixer els moviments, accions i

transformacions històriques que han contribuït

al fiançament de la llibertat en el món

contemporani, a través de l’estudi comparat

de casos i l’ús correcte de termes i conceptes

històrics, per valorar els assoliments que

suposen els sistemes democràtics com a

principal garantia per a la convivència i

l’exercici dels drets fonamentals.

CCL2, STEM2, CPSAA 1.1, CC1,
CC2, CC3, CE1.

1. Reconèixer els moviments, accions i

transformacions històriques que han contribuït

al fiançament de la llibertat en el món

contemporani, a través de l’estudi comparat

de casos i l’ús correcte de termes i conceptes

històrics, per valorar els assoliments que

suposen els sistemes democràtics com a

principal garantia per a la convivència i

l’exercici dels drets fonamentals.

CCL2, STEM2, CPSAA 1.1, CC1,
CC2, CC3, CE1.

Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

1.2 Comprendre els conceptes de revolució i

canvi el el món contemporani i els elements i

factors que els causen i condicionen, a través

de l’estudi de casos significatius de les

1.3 Entendre el significat històric de les transicions

polítiques i dels processos de democratització de

l'Edat Contemporània com a fonament i garantia

per a la convivència i l'exercici dels drets

1.1 Identificar i reconèixer els assoliments que

suposen els actuals sistemes democràtics

com el resultat no lineal en el temps dels

moviments i accions que han contribuït al
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revolucions burgueses i socialistes que han

ocorregut al llarg de la història contemporània,

així com dels moviments d’acció i reacció que

ha generat.

fonamentals, valorant les implicacions que

suposen l'exercici de la ciutadania activa i el

respecte a l'ordenament constitucional, i generant

judicis propis tant respecte al compliment

d'aspiracions i expectatives com a les amenaces i

riscos de la vida en democràcia.

fiançament i articulació del principi de llibertat,

a través de l’anàlisi dels principals processos

històrics que s’ha desenvolupat, la

comprensió de textos polítics i constitucionals

fonamentals i l’ús adequat de termes i

conceptes històrics.

Sabers bàsics:

- La lluita per la llibertat, canvi i revolució en l'època contemporània: de les revolucions burgeses a les revolucions socialistes. L'ús de la violència i de
la protesta social en els segles XIX i XX. Revolució i reacció.

- La nova societat liberal: origen i funcionament dels sistemes parlamentaris.

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: SEMPRE ES POT JUSTIFICAR UNA REVOLUCIÓ? ELS OBJECTIUS JUSTIFIQUEN ELS MITJANS?
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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: DEBAT ABSOLUTISME vs LIBERALISME. Preparació i consolidació de les diferents ideologies treballades durant aquesta situació
d'aprenentatge on dividirem la classe en dos grups que debatran i defensaran aquestes dues postures.

TASCA 2: REVOLUCIÓ AMERICANA. A partir de diferents materials com videos, presentacions, textos,... utilitzam un formulari per tal de
reforçar tot el que hem treballat.

TASCA 3: REVOLUCIÓ FRANCESA. A partir de diferents materials com videos, presentacions, textos,... utilitzam un formulari per tal de
reforçar tot el que hem treballat.

TASCA 4: LLUÍS XVI. Anàlisi d’una imatge i un text sobre les conseqüències de la Revolució Francesa.

TASCA 5: MARIA ANTONIETA. Anàlisi de la pel·licula per entendre la situació abans de la Revolució Francesa.

TASCA 6: MOVIMENT OBRER. Anàlisi d’un text amb preguntes a resoldre referents el text. Intentar que l’alumne entengui la relació que hi ha
entre els diferents actors que formen part de l’acció obrera.
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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.


