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Matèria HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI

Títol/Pregunta SAPS COM EVOLUCIONEN ELS CANVIS ECONÒMICS?

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES I CRITERIS D’AVALUACIÓ VINCULANTS

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

6. Valorar el significat històric de la idea de

progrés i les seves repercussions socials,

ambientals i territorials en el món

contemporani, a través de l'ús de mètodes

quantitatius i de l'anàlisi multifactorial del

desenvolupament econòmic, els ritmes de

creixement i l'existència de diferents models i

sistemes, per prendre consciència de les

relacions de subordinació i dependència, i

adoptar un compromís actiu amb la

sostenibilitat, la defensa dels drets socials i

l'accés universal a recursos bàsics.

STEM4, STEM5, CPSAA2,
CPSAA5, CC3, CC4, CE1, CE2.

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.

CCL5, STEM3, CD2, CPSAA1.2,
CPSAA3.1, CPSAA4, CC2, CC3.
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Criteri avaluació: Criteri avaluació: Criteri avaluació:

6.2 Comparar els diferents sistemes

econòmics que s'han desenvolupat en el món

contemporani, a través de la seva anàlisi

multidisciplinària i de les doctrines i teories de

les quals deriven, identificant les relacions de

subordinació i de dependència i els conflictes

que generen, tant en l'àmbit nacional com

internacional, i justificant la necessitat de

l'accés universal als recursos bàsics.

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:

− Ritmes i models de creixement econòmic en el món: les relacions de dependència. Cicles i crisis dels sistemes econòmics contemporanis. Factors del
desenvolupament econòmic i les seves implicacions socials, polítiques i ambientals: de la industrialització a l'era postindustrial.

− 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.

− El desenvolupament tecnològic i digital i els nous reptes del futur econòmic, social i laboral.



Situació d’aprenentatge matèria
1r BATXILLERAT

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 llança la pregunta: PODEM RELACIONAR LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL AMB LES ESTRUCTURES ECONÒMIQUES ACTUALS?

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: EVOLUCIÓ DE LA PRODUCCIÓ DE FILS DE COTÓ. Interpretació i anàlisi de dades estadístiques a partir de diferents documents. Resolució de
preguntes relacionades amb el desenvolupament de la Revolució Industrial enfocades a comprendre la importància de de l’evolució que va tenir la
implantació de la maquinària agrícola i la seva repercussió dins l'àmbit socioeconòmic.
Comparació amb l’època actual i el procés de canvis que es van succeint.
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TASCA 2: VIDEO EMPRESES. Elaboració d’un VIDEO que s’haurà d’exposar a la classe referent a les empreses amb més antiguitat de les Illes Balears i
l'estat espanyol seguint el guió següent:

- CRONOLOGIA

- ORIGEN / HISTÒRIA

- FAMÍLIA FUNDADORA

- PERSONATGES IMPORTANTS

- UBICACIÓ

- PRODUCTE

- ORGANITZACIÓ

- BENEFICIS, RENDIMENTS,...

- FUTUR

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.
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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.


