
ESO

Geografia i Història

Més
informació
aquí

COMPROMESOS AMB ELS 
OBJECTIUS DE DESENVOLUPAMENT
SOSTENIBLE

ANALITZA PER COMPRENDRE

I COMPRÈN PER ACTUAR!



LA NOSTRA

VISIÓ
La INNOVACIÓ
   combinada amb la solidesa 
de l’EXPERIÈNCIA 

Avsheniuk, N. “Unesco’s contribution to teacher education quality 
assurance.” UNESCO Chair Journal “Lifelong Professional Education in the 
XXI Century”, (3), 7-12, 2021.

Delors, J. “La educación encierra un tesoro, informe para la UNESCO de la 
Comisión Internacional sobre la Educación para el Siglo Veintiuno.”
Unesco, 1997.

Trujillo Sáez, F., Álvarez Jiménez, D., Montes Rodríguez, R., Segura Robles, 
A. i García San Martín, M. J. “Aprender y educar en la era digital: marcos
de referencia.” Madrid: ProFuturo, 2020.

1

2

3

Apostem per una educació innovadora, 
personalitzada, inclusiva i socialment 
responsable per crear un futur millor.

INNOVACIÓ
Connectem les 
 pedagogies i 
tecnologies com 
a facilitadores
 de la innovació.(1)

EXPERIÈNCIA
60 anys 
d’ experiència, 
 investigació 
 i pràctica 
 pedagògica.

COMPETÈNCIES
Dissenyem escenaris 
que facilitin el procés 
d’ensenyament dins un 
marc d’aprenentatge 
competencial i d’habilitats 
útils per a la vida real.

APRENENTATGE
Apostem pels 4
pilars de l’Educació:(2)

· Aprendre a conèixer.
· Aprendre a fer.
· Aprendre a ser.
· Aprendre a conviure.

AVALUACIÓ
Solucionem 
l’avaluació 
competencial
en la pràctica 
docent.

CAPTURAR LA INFORMACIÓ

TRANSFORMAR-LA

EN CONEIXEMENT

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LLIBRES DE conTEXT

RECURSOS PER AL 
PLURILINGÜISME

INSTRUMENTS
 D’AVALUACIÓ

MATERIALS 
PER A

 L’ATENCIÓ A
 LA DIVERSITAT

APRENENTATGE 
INTEGRAT DE 

SABERS I
 COMPETÈNCIES

EINES PER
 A LA 

PROGRAMACIÓ 
CURRICULAR

ACOMPANYAMENT
Acompanyem els 
docents compromesos 
amb l’educació, 
facilitant la seva 
tasca. (3)



Servei 
personalitzat 

d’atenció docent 
que dona resposta 
als desafiaments 
de l’educació del 

segle XXI.

NANO CURSOS (NOOCS)

COMUNITA
TS

Despleguem tot el nostre potencial per
desenvolupar el nou model educatiu del segle XXI.ACTIVITATS

 INSPIRADORES

EXPERIÈNCIES 
D’APRENENTATGE 

MAKER

PROJECTES 
ADAPTATS AL 
CURRÍCULUM 

LOCAL

CONNEXIÓ
AMB EXPERTS 

I ALTRES 
DOCENTS

ESTRATÈGIES 
DOCENTS

ACOMPANYAMENT I 
ASSESSORAMENT

EDUCACIÓ
INCLUSIVA
Apliquem el Disseny Universal 
d’Aprenentatge (DUA) per a una 
educació inclusiva
i oferim un enfocament 
personalitzat i adaptat per 
garantir l’èxit educatiu de
tot l’alumnat.

SABERS BÀSICS
Proposem un aprenentatge 
integrat de sabers bàsics 
i competències perquè 
l’alumnat assoleixi de forma 
plena el perfil de sortida de 
l’etapa educativa.

DIGITALITZACIÓ I 
SEGURETAT
Desenvolupem la competència 
digital i l’ús segur i
conscient de la informació.

DIVERSITAT 
CULTURAL
Oferim la possibilitat de veure 
i entendre el món des de 
perspectives diferents a través 
de la diversitat lingüística, 
fet que suposa una oportunitat 
per al desenvolupament 
personal i social.

SITUACIONS I 
REPTES
Partim de situacions 
d’aprenentatge on es 
poden contextualitzar els 
sabers bàsics, involucrant 
activament l’alumnat i 
fomentant la seva participació 
en la resolució de reptes 
(ABR) i problemes (ABP).

APRENENTATGE 
ACTIU
Fomentem que 
l’alumnat sigui capaç 
d’analitzar, raonar i 
qüestionar la informació 
amb una actitud activa, 
autònoma i compromesa.

RESPECTE I 
IGUALTAT
Fomentem el respecte i 
la igualtat de gènere per 
desmuntar prejudicis, 
estereotips i actituds de 
caràcter discriminatori.

LA TEVA

SOLUCIÓ
Un ECOSISTEMA de PRODUCTES,
     SOLUCIONS i EXPERIÈNCIES
             per a la TRANSFORMACIÓ EDUCATIVA

SOSTENIBILITAT
Incloem un plantejament 
transversal de la 
sostenibilitat i el
desenvolupament 
humà, vinculat i 
compromès amb 
els Objectius de 
Desenvolupament Sostenible 
(ODS) de l’Agenda 2030.

CAPTURAR LA INFORMACIÓ

TRANSFORMAR-LA

EN CONEIXEMENT

DIFERENCIAL

COMUNICAR EN

FORMA DE VALOR

PL
AT

AF
ORMA DIGITAL

LLIBRES DE conTEXT
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Situacion             s  Vicens Vives, noves 
solucions d’aprenentatge per a l’alumnat 
actual.

Situacions de Vicens Vives és un projecte original per repensar el que 
s'ensenya, com s'ensenya i com s'avalua a partir de noves perspectives 
de docents i alumnes.

El rol del docent actual es compon de múltiples facetes orientades a 
l'aplicació de noves idees, propostes i pràctiques educatives amb 
la finalitat de millorar el desenvolupament competencial de l'alumnat 
d'avui.

LES CLAUS DE
Aplica els principis del Disseny Universal d’Aprenentatge.

Treballa la competència digital.

Desenvolupa competències clau i competències específiques.

Facilita l’aprenentatge interdisciplinari.

Fomenta la resolució col·laborativa de problemes reals. 

Inclou l’aprenentatge-servei en relació amb els Objectius 
de Desenvolupament Sostenible.

Ofereix una avaluació formativa i metacognitiva. 
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El projecte Situacions posa l’alumnat al centre del seu procés d’aprenentatge. 
Combinant el rigor dels coneixements històrics i geogràfics de Vicens 
Vives amb metodologies actives, és l’alumnat qui construeix el propi 
aprenentatge.

Aprofitant el potencial didàctic i l’atractiu 
de les històries i situacions, aquest 
projecte parteix de contextos reals. 
Des d’un repte molt concret, l’alumnat 
arribarà fins al concepte general 
i abstracte mitjançant un aprenentatge 
inductiu.

T’imagines fer que la Geografia i la Història 
resultin estimulants per al teu alumnat amb un 
aprenentatge autònom, actiu i aplicat a la vida 
real?
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SEQÜÈNCIA DIDÀCTICA
El Quadern s'estructura en 12 Situacions en les quals es plantegen 
diverses narratives o contextos d'aprenentatge que permeten a l'alumnat 
el desenvolupament dels sabers i les competències propis de 
les Ciències Socials.

En aquest projecte es desenvolupen metodologies d'aprenentatge actiu,
mitjançant les quals l'alumnat construeix el propi coneixement a partir 
de reptes o situacions properes amb l'objectiu de treballar les 
competències específiques de la Geografia i la Història.

Es treballen quatre metodologies:

2 Coneixements previs
A continuació, es plantegen un seguit d’activitats 
dissenyades perquè puguis detectar quins coneixe-
ments i competències específiques té el teu 
alumnat a l’inici de la unitat. 

Situació inicial d’aprenentatge1
Per començar, s’exposa una situació real o fictícia 
en format vídeo, presentada de manera narrativa 
a 1r d’ESO per un personatge-guia, amb un repte 
final que convertirà l’alumnat en “expert” en 
el del tema que es tractarà a classe.

PAS A PAS, des de la situació 
d’aprenentatge fins a l’avaluació 

Vídeo de presentació 
de la situació 
d'aprenentatge.

Aprenentatge
basat en Jocs

Aprenentatge
basat en Projectes

Flipped
Classroom

Visual
Thinking
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Fases d’aprenentatge

Projecte col·laboratiu

Aquestes fases es componen d’activitats que con-
dueixen a la resolució del repte o projecte final, 
seguint un fil conductor. Cada fase té la seva 
puntuació i l’alumnat la podrà resoldre amb 
l’ajuda dels sabers del quadern i el material de 
consulta, on trobarà tots els sabers resumits.

Finalment, l'alumnat realitza un projecte 
que reflecteix la situació inicial. De manera 
col·laborativa, ha d’elaborar un producte on 
demostri les seves competències en l’àrea en 
què és “expert”. Hi ha diverses propostes, des 
d’un disseny de Visual Thinking a un projecte 
d’aprenentatge-servei.

Compromesos amb els ODS

Es plantegen situacions relaciona- 
des amb els Objectius de Desenvo- 
lupament Sostenible que l'alumnat 
haurà de resoldre amb la
transferència dels aprenentatges 
adquirits. Alhora, es convida a 
reflexionar i prendre consciència
de la importància d'actuar per tal 
d'aconseguir un futur sostenible 
per a tothom.

Informació del llibre de 
consulta vinculada a la fase.

Activitat classificada segons el 
procés cognitiu que es treballa: 
Comprenc (blava), aplico (vermella) 
i reflexiono (verda).
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Conté una diana (1r) o una rúbrica (3r)
per indicar el nivell assolit en la 

construcció del projecte final. 

Avaluació competencial, metacognitiva i digital5
Per acabar, el quadern t’ofereix tots el recursos per a una avaluació contínua 
formativa i integradora, distribuïda en tres parts:  

Una avaluació competencial d’anàlisi de fonts 
històriques i geogràfiques presentades en un 
context real diferent al de la situació inicial. 
L'alumnat les pot resoldre només amb les fonts 
que et proposem. 

Una avaluació metacognitiva en la qual l’alumnat 
ha d’omplir una taula amb les competències 
desenvolupades i respondre preguntes com:  
“què t’ha motivat més?”, “com aplicaries el 
que has après?”. 

Una autoavaluació digital de contingut teòric i 
conceptual amb activitats autocorrectives, perquè 
puguis avaluar quins coneixements ha adquirit.
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Total    punts

Si n'has aconseguit 297-330, ets

EXPERT

Si n'has aconseguit 231-296, ets

Avançat

Si n'has aconseguit 165-230, ets

Aprenent

Si n'has aconseguit menys de 165, ets

Novell

Suma a la taula els punts obtinguts.

Act. 1
(30 punts)

Act. 2
(10 punts)

Act. 3
(30 punts)

Act. 4
(30 punts)

Act. 5
(10 punts)

Act. 6
(10 punts)

Act. 7
(10 punts)

Act. 8
(30 punts)

Act. 9
(10 punts)

Act. 10
(10 punts)

Act. 11
(10 punts)

Act. 12
(30 punts)

Act. 13
(10 punts)

Act. 14
(10 punts)

Act. 15
(10 punts)

Act. 16
(10 punts)

Act. 17
(20 punts)

Act. 18
(10 punts)

Act. 19
(20 punts)

Act. 20
(10 punts)

Act. 21
(10 punts)

Projectes significatius i resolució 
col·laborativa de problemes que 

reforcen l’autonomia

Plantejo solucions i 
alternatives enfront

de les dificultats

1

2

3

4

Soc proactiu,
participo
i proposo

idees

Estructuro
la informació
i la presento

ordenadament

Utilitzo la informació
del tema per elaborar

l'itinerari

Elaboro un mapa
interactiu per
geolocalitzar
obres d'art

Il∙lustro i acompanyo
l'itinerari amb un

podcast, altres continguts
interactius i imatges rellevants

Respecto, escolto 
i accepto propostes 

de millora

Treballo i em
comprometo
amb l'equip

Projecte:
Un itinerari artístic

Treball
col·laboratiu
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Llibre de consulta
El quadern es complementa 
amb un Llibre de consulta i 
una sèrie de recursos digitals 
que donen suport al quadern.
Estan ordenats de manera 
sintètica i acompanyats d'una
gran quantitat d'imatges 
i documents per facilitar-ne 
la comprensió.
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1. El territori espanyol2. Com és el relleu d'Espanya?3. Les costes i els rius d'Espanya4. Per què són tan variats els climes d'Espanya?
5. El paisatge de bioclima oceànic6. El paisatge de bioclima mediterrani

7. El paisatge de bioclima mediterrani continental
 8. El paisatge de bioclima de muntanya 9. El paisatge de bioclima subtropical10.Quins problemes i reptes mediambientalsafronta Espanya?11. Quins són els espais naturals protegits d'Espanya?

Situació quadern: Protegim els espais naturals

1. El territori català2. Com és el relleu de Catalunya?3. Quines característiques tenen les aigüescontinentals de Catalunya?

4. Quins climes i pasaitges hi ha a Catalunya?
5. Quins impactes humans modelen el medi físic

català?
Situació quadern: Una volta per Catalunya

HISTÒRIA

1. Mesopotàmia i Egipte, dues civilitzacionshidràuliques?2. Per què es va inventar l'escriptura?3. Com van ser les primeres ciutats estatde Mesopotàmia?

4. Com es va crear l'Imperi egipci?5. Com era la societat egípcia?6. On vivien els déus?7. Per què els egipcis momificaven els morts?
8. Com era l'art mesopotàmic?9. Quina era la finalitat de l'art egipci?

Situació quadern: Quins secrets amaga la tomba del faraó?

5. El medi físic d'Espanya

54

6. El medi físic de Catalunya

74

1. Quins canvis ens van fer humans?2. Una societat depredadora i nòmada3. L'agricultura va fer productor i sedentari l'ésser
humà?

4. Quins avenços va comportar la metal·lúrgia?
5. Quins vestigis prehistòrics hi ha a Espanya

i a Catalunya?Situació quadern: Seguint els passos d'Indaga Jones

7. L'evolució dels nostres avantpassats prehistòrics
86

8. Com es governaven Mesopotàmia i Egipte

96

Les fonts, eines dels historiadors

84
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GEOGRAFIA

ÍNDEX

La cartografia, l'eina dels geògrafs

21. El relleu, un factor clau en la vida del planeta Terra
6

1. Per què hi ha vida a la Terra?2. Com és l'estructura de la Terra?3. Com es distribueixen els continents i elsoceans?
4. Quines formes té l'escorça terrestre?

5. Com es forma i es transforma el relleu?6. Quines són les formes principals del relleuterrestre?
7. Com és el relleu d'Europa?8. Qui pot més: l'ésser humà o la Terra?

Situació quadern: La Terra tremola!

2. L'aigua, un recurs escàs molt important per a la vida
22

1. És la Terra un planeta d'aigua?2. Com funcionen els oceans i els mars?3. Quants oceans hi ha al món?

4. Com són les aigües continentals?5. Quins són els rius principals del món?6. Quins són els rius principals d'Europa?7. L'aigua, una responsabilitat col·lectiva

Situació quadern: Rius vius: com podem protegir els nostres rius i torrents?

Situació quadern: T'atreveixes a predir el temps?

3. Com ens afecten el temps i el clima

34

1. És el mateix el temps que el clima?2. On tenen lloc els fenòmens meteorològics?
3. Com ens protegeix l'atmosfera?

4. Quins elements determinen el clima?5. Com es fa el pronòstic del temps?6. Què provoca l'escalfament global de la Terra?
7. Com podem combatre el canvi climàtic?

1. De què en diem paisatge?2. Per què és tan important el bioclima equatorial?
3. Quina diversitat presenta el bioclima tropical?
4. Quina és la causa de l'aridesa del bioclima

desèrtic?
5. Per què el bioclima mediterrani presenta un

paisatge tan humanitzat?

6. Com influeix el mar sobre el bioclima oceànic?
7. Quins són els grans contrastos del bioclima

continental?
8. Quins són els bioclimes de les regions més

fredes?
9. Per què els boscos són fonamentals per al

planeta?
Situació quadern: Paisatges de somni

4. La diversitat de paisatges de la Terra

44
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2 | La cartografia, l'eina dels geògrafs

Hemisferi sud, meridional o austral:

– 81% d'aigua i 19% de terres emergides.

– Tròpic de Capricorn, cercle polar antàrtic, pol sud.

– La major part d'Amèrica del Sud, l'Àfrica austral, Ocea-

nia i l'Antàrtida.

La geografia és la ciència que analitza

i explica com és la Terra i el paper

que tenen els éssers humans en rela-

ció amb l'ecosistema terrestre. Els

professionals de la geografia dispo-

sen d'eines que els faciliten la feina.

Els meridians i la longitud

Els meridians són semicercles imaginaris, traçats des del pol

nord fins al pol sud, i perpendiculars als paral·lels. Tots

tenen la mateixa mida. El meridià zero, que es fa servir com a

referència, és el meridià de Greenwich.

La longitud és la distància angu-

lar que hi ha entre qualsevol

punt de la superfície terrestre i

el meridià zero o de Greenwich.

La longitud màxima és de 180º, est

o oest.

Els paral·lels i la latitud

Els paral·lels són cercles imaginaris, traçats paral·lelament a l'equador

de la Terra, i perpendiculars als meridians. A mesura que ens apro-

pem als pols, aquests cercles són més

petits.

La latitud és la distància angular que hi

ha entre qualsevol punt de la superfície

terrestre i el paral·lel zero o equador. La

latitud màxima és de 90º, nord o sud.

Hemisferi nord, septentrional o boreal:

– 61% d'aigua i 39% de terres emergides.

– Tròpic de Càncer, cercle polar àrtic, pol nord.

– Amèrica del Nord, Amèrica Central i part d'Amèrica del

Sud, Europa, Àsia i gran part d'Àfrica.

Com sabem on ens trobem?

La superfície del nostre planeta està

repartida en: un 71% de terres sub-

mergides (mars i oceans); i un 29%

de terres emergides (continents).

Si talléssim el planeta Terra per la

meitat, és a dir, per l'equador, que-

daria dividit en dos hemisferis, nord i

sud, de característiques diferents.

Per saber a quin punt exacte de la Ter-

ra ens trobem, s'han creat unes línies

imaginàries (els paral·lels i els meridi-

ans) sobre el globus terraqüi, que són

les coordenades geogràfiques.
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Contrastar fonts.

Organitzar la informació.

Representar o observar la localització.

Relacionar passat i present.

Situar en l'espai i en el temps.

Resoldre reptes / Elaborar projectes.

Interpretar la multicausalitat.

Contribuir a la memòria democràtica.

Analitzar processos geogràfics / històrics.

Reconèixer la multiculturalitat.

Afavorir la igualtat de gènere.

Valorar el patrimoni col·lectiu.

Assumir un compromís personal / Adoptar un compromís col·lectiu.

Contribuir a la cultura europea o mundial.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES
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MATERIAL PER A L’ALUMNAT
Quadern d’aprenentatge
El quadern és l’eix vehicular 
de Situacions i es basa en una 
metodologia d’aprenentatge 
constructivista, mitjançant la 
qual l’alumnat aprèn de manera 
autònoma sabers significatius, 
reptes competencials i l’ús 
d’eines TIC.
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Vols conèixer el relleu de la zonavolcànica de la Garrotxa? Doncsmira aquest vídeo en quèdescobriràs com és una de les zonesvolcàniques més importants de lapenínsula Ibèrica i alhoraaprendràs més coses que t'ajudarandurant el teu viatge a Tenerife.

1. Parc Natural de la Garrotxa
.com/784314 i 784621

Visualitza el vídeo i contestales preguntes següents:a. Quants volcans i rius de lava hi ha al Parc Natural de la Garrotxa?.........................................................................................................b. Per què hi ha una zona volcànica en aquesta àrea?
.........................................................................................................c. Quins tipus de roques hi ha i quines característiques tenen?.........................................................................................................d. Com és el volcà de Santa Margarida? Per què?
..................................................................................................................................................................................................................e. Què significa que "està adormit"? Com sabrem si desperta?..................................................................................................................................................................................................................

2. Busca a l'enllaç www.tiching.com/784315 la ubicació, el traçat i el
desnivell de la ruta de senderisme que va fer en Roc:a. Fixa't en el perfil:

– A quina altitud sobre el nivell del mar comença l'excursió?......................................................................................................– Quina distància fa el recorregut?
......................................................................................................– Quina és l'altitud màxima a la qual s'ascendeix?610 m

8,69 km 790 mb. A què corresponen les altituds màximes? Quin és el més alt?A quin cràter hi trobem una ermita?
..................................................................................................................................................................................................................c. Quin és el desnivell de la ruta? I el desnivell acumulat?
.........................................................................................................d. Quines formes del relleu reconeixes a la ruta?
.........................................................................................................

Aquesta és una de lesexcursions que més em vaagradar de petit. Quan caminesper aquestes senderes trepitgesuns relleus suaus i no sembla quesigui un paisatge volcànic. Peròsi t'hi fixes bé, hi ha cràters!

Començo. Reconeixes algunes formes del relleu?

Paisatge volcànic de la comarca de la Garrotxa.

Per saber-ne més:
La fageda d'en Jordà i els volcans.com/784316

Volcans de Santa Margarida i Croscat
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EXPERT O EXPERTA
EN VULCANOLOGIA

1 La Terra
tremola!

pàg. 6

Per analitzar el relleu d'un lloc és important conèixer els proces-sos interns de la terra per mitjà de la geologia, reconèixer lesformes del relleu (muntanyes, valls, costes...) a partir de la geo-morfologia i, finalment, detectar les relacions que s'estableixenentre l'ésser humà i el medi natural a través de la geografia.

La universitat de l'illa de Tenerife ha convocat una beca pera joves de la teva edat per participar en la "Nit europea delsvolcans". El teu institut ha estat seleccionat i tu podràs gau-dir durant una setmana d'una estada a les Canàries peraprendre moltes coses de vulcanologia.
Coneixeràs vulcanòlegs i sismòlegs de prestigi internacionali tindràs la sort d'aprendre coses de totes les investigacionsque s'estan duent a terme amb la resta de nois i noies queparticiparan en aquesta trobada europea.
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FLIPPED CLASSROOM. Elaborar
un pòster científic 470

PUNTS

Hola, em dic Roc Jordà ivisc a les Canàries. Socinvestigador en vulcanologiai treballo a la universitat deTenerife. L'afició als volcansem ve de petit, quanvisitava els volcans de laGarrotxa. Jo t'ajudaré asuperar els reptes i aelaborar un pòster científic,i així podràs aconseguir serun expert o experta envulcanologia. T'hi atreveixes?
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6. Analitzar processos geogràfics. Busca informació i explica com sorgei-

xen les muntanyes utilitzant les paraules següents:

agents interns | formacions muntanyoses | plaques litosfèriques

...................................................
...................................................

........

...................................................
...................................................

........

...................................................
...................................................

........

...................................................
...................................................

........

7. Ajuda't amb un atles i situa al mapa les formes del relleu següents:

ÀFRICA: 1. Sàhara. 2. Rift Valley. 3. Atles. 4. Kilimanjaro.

5. Muntanyes Drakensberg. 6. Conca del Nil.

AMÈRICA: 7. Muntanyes Rocalloses. 8. Serralada dels Andes.

9. Aconcagua. 10. Muntanyes Apalatxes. 11. Altiplà Brasiler.

ÀSIA: 12. Himàlaia. 13. Everest. 14. Altiplà del Tibet.

15. Altiplà de la Sibèria Central.

EUROPA: 16. Urals. 17. Carpats. 18. Balcans. 19. Muntanyes

Escandinaves. 20. Alps. 21. Caucas. 22. Mont Blanc.

23. Elbrús. 24. Pirineus. 25. Gran Plana Europea.

OCEANIA: 26. Gran Serralada Divisòria. 27. Alps del Sud.

28. Gran Conca Artesiana. 29. Gran Desert de Sorra.

30. Puncak Jaya.

Quan estudiava vaig quedar

impressionat de veure com es

formava i transformava el relleu.

Recordo com ens ho va explicar la

professora: amb trossos de plastilina!

Per saber-ne més:

Així es forma una muntanya

.com/784317

8. Fixa't com els agents externs transformen el relleu. Observa la imatge de la gran esfinx

de Gizeh i tria quina de les dues frases en pot explicar més bé l'erosió de la base:

Fa uns 4500 anys, les crescudes anuals del riu Nil n'erosionaven la base any rere any. El

canvi climàtic ha provocat el descens del cabal i de la força erosiva del Nil.

Des que es va construir, fa uns 4500 anys, el vent carregat de partícules de sorra va actuar

com a agent erosiu, fet que explica les estries horitzontals damunt la pedra calcària.

01 SituacionsQGiH1 OM11 OCES
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4 | Situació 1. La Terra tremola!

Recordo que en
començar el grau
de Geologia vaig
descobrir que el
relleu de la Terra

no sempre ha estat
com el veiem ara.

3. Identifica al dibuix les capes de la Terra i escriu-les on correspongui:

4. Busca informació sobre la tectònica de plaques en algun vídeo i explica en què consisteix:

.....................................................
.....................................................

.....................................................
...

.....................................................
.....................................................

.....................................................
...

.....................................................
.....................................................

.....................................................
...

5. Observar la localització. Completa el mapa de les plaques litosfèriques i ressegueix l'àrea d'activitat

sísmica segons la llegenda:

– Per què coincideixen la unió de les plaques tectòniques i les àrees amb més activitat sísmica?

.....................................................
.....................................................

.....................................................
....................................

Fase I. Com s'estructura la Terra i es forma el relleu? pàg. 8-9, 16-17

1 ................................................

2 ................................................

3 ................................................

4 ................................................

3

A més de Wegener, que va ser el creador de la

teoria de la deriva continental, una de les

científiques que més em va enlluernar va ser Marie

Tharp, una cartògrafa oceanogràfica. Pensant en

ella, també provarem d'identificar el fons del mar!

1

2

4

D
or
sa
l A
tlà
n
ti
ca

D
or
sa
l P
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ífi
ca

Dorsal A
tlàntica

D
orsal Índica

oorrrrr
ssss

Placa
................................

Placa
.............................Placa

......................

Placa
................................

Placa
........................

Placa
....................................

Placa
....................................

Placa
.....................................

Placa
....................

Placa
...................

ooorrr
ssss

ooorrrrr
sssrrrssss

Placa
................. Placa

........................

Placa
....................

volcans actius

àrea d'activitat
sísmica intensa

tremolors de terra
catastròfics

límit de placa
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Llibre de consulta 
El llibre amb sabers curriculars 
essencials i sense activitats 
complementa el quadern i 
serveix de suport per resoldre 
les diferents fases d’aprenen-
tatge.

Amb el llibre de consulta, 
l’alumnat se situa directament 
en el context acadèmic històric 
i geogràfic. 

Desert d'Abu Dhabi (Emirats Àrabs Units).

El relleu, un factor clau
en la vida del planeta Terra

1
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La superfície de la Terra no és unifor-me, sinó que presenta un conjunt deformes molt diverses que conformenel relleu.
L'aigua i el vent modifiquen el relleude manera lenta i constant, i els éssersvius també ho fan, però en ocasions,provoquen grans transformacions.

Per començar:
Els objectius del
desenvolupament sostenible

Glacera Vatnajökull,
Islàndia.

Costa d'Étretat,
França.

Plana, Països
Baixos.

Mont Cerví,
Suïssa.

Vall Hohe
Tauern Àustria.
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Derby
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El futur de la vida a la Terra
Amb la finalitat d'aconseguir un desenvolu-pament sostenible, l'Organització de lesNacions Unides (ONU) ha elaborat els Ob-jectius de Desenvolupament Sostenible(ODS), un conjunt d'objectius globals pererradicar la pobresa, protegir el planeta iassegurar la prosperitat per a tothom.

Aquests tres elements es relacionen entre ells creantcicles naturals, que són imprescindibles perquè hi hagivida a la Terra i són clau per a la biosfera, que és elsistema format pel conjunt d'éssers vius de la Terra.

Els elements de la Terra

1. Per què hi ha vida a la Terra?
L'aigua i l'atmosfera són essencials per garantir lavida sobre la Terra. A més, la distància de la Terraal Sol fa que la llum, la calor i l'energia del Sol quearriben a l'atmosfera no siguin extremes.

La presència d'aigua, sobretot l'aigua dolça líqui-da va permetre el desenvolupament dels primersorganismes vius a la Terra, i sense aigua no seriapossible la supervivència de l'espècie humana.L'atmosfera és una capa gasosa que envolta laTerra i conté una sèrie de gasos necessaris per aldesenvolupament de les funcions vitals dels éssersvius, com ara l'oxigen i el nitrogen.
A més, protegeix la Terra de les radiacions solarsnocives, ja que les filtra principalment per mitjàde la capa d'ozó. També contribueix a evitarque hi hagi grans contrastos tèrmics perquè re-gula la temperatura gràcies a l'efecte d'hiverna-cle natural.

La Terra està formada per tres elements que tenenuna composició química molt variada:
• L'atmosfera, la capa gasosa que envolta la Ter-ra, es compon de nitrogen, oxigen, argó...• La hidrosfera, el conjunt d'aigües de la Terra,està formada per hidrogen, oxigen...

• La litosfera, que és l'escorça terrestre, reuneixferro, oxigen, silici, magnesi...
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Condicions de la Terra que permeten la vida
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La fossa de les Mariannes, a l'oceà

Pacífic, té 11033 m de profunditat.

Les formes de l'escorça oceànica

Encara que no es vegi a ull nu, a l'escorça oceànica també hi ha un

relleu semblant al de l'escorça continental. S'hi poden distingir:

• La plataforma continental, que és la continuació submarina

dels continents i davalla suaument fins als 400 m.

• El talús, que és un esglaó que, de manera abrupta, dona pas

a les zones més fondes dels oceans.

• La plana abissal, que és una gran planura a la zona més pro-

funda dels mars i els oceans.

• Les dorsals oceàniques, que solquen la plana abissal. Poden

assolir altituds entre els 2000 i els 3000 m.

• Les fosses marines, que són grans depressions dels fons oceànics.

congost
serravall

ermot

depressió

plana

serralada

plataforma
continental

escorça continental

altiplà
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12 | 1. El relleu, un factor clau en la vida del planeta Terra

La muntanya més alta del planeta és el Mauna Kea, que

té la base situada al fons de l'oceà Pacífic, a Hawaii, i

assoleix més de 9754 m, per damunt de l'Everest.

Les profunditats més grans del planeta es localitzen a

les fosses, algunes tan fondes com la situada a les illes

Mariannes, també a l'oceà Pacífic.

Les formes del relleu continental i oceànic

4. Quines formes té l'escorça terrestre?

Les formes de l'escorça continental

L'escorça continental no és uniforme, sinó rugosa, porosa i amb

cavitats. S'hi poden trobar les formes principals del relleu, des

de muntanyes molt altes, com ara l'Everest amb 8848 m d'alti-

tud, fins a depressions o valls profundes.

Entre tots dos extrems, hi ha una gran diversitat de formes de re-

lleu, que es defineixen per l'extensió, l'amplitud i la morfologia:

• Una muntanya és una elevació natural del terreny, una serra

és un conjunt de muntanyes i una serralada és el conjunt de

diverses serres.

• Al peu de les muntanyes hi ha les planes, que presenten una

superfície plana o escassament ondada. Hi podem distingir:

– Els altiplans, extenses zones planes elevades.

– Els ermots, terreny pla i erm situat a una altitud considerable.

– Les valls, depressions del relleu que solen tenir una disposi-

ció allargada. Poden adoptar formes diverses: un congost,

pas estret i profund entre dues muntanyes; una conca, vall

voltada de zones altes, més ampla que un congost; una de-

pressió, zona més o menys extensa que està situada a una

altitud inferior a les formacions de relleu que l'envolten.

muntanya

dorsal
oceànica

talús

plana
abissal

fossa marina

escorça
oceànica

conca
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Guia didàctica
· Orientacions didàctiques.
· Temporització.
· Continguts clau i curriculars
  de l’àmbit de la matèria.
· Solucionari de les activitats.

RECURSOS PER 
AL PROFESSORAT
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Recursos
curriculars 
· Programació i avaluació.
· Proposta curricular. 
· Avaluació competencial.

Geografia i Història
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SETEMBRE – SETMANA 1 
               
SESSIÓ 1       

UNITAT 1 – LA TERRA TREMOLA! 
  
MATERIAL PÀGINES AGRUPAMENT BÀSIC 

REFORÇAMENT 
AMPLIACIÓ 

 
Quadern 2 Grup classe Presentem la situació d’aprenentatge: 

• Llegim el text introductori. 
• Presentem el projecte: elaborem un pòster científic.  • Presentem a l’expert en vulcanologia, en Roc Jordà, i visualitzem el vídeo introductori.  Utilitzem la metodologia del Flipped classroom. 

 
 

 
Llibre 6 Grup classe Llegim el text introductori sobre el relleu de la Terra. Descrivim les diferents formes de relleu de les images de la pàgina i classifiquem les que es poden trobar al mapa de la mateixa pàgina. 

 
 

 
Quadern 3 Treball indiv. Activitat 1. Realització. 

 
 

 
Quadern 3 En equips Activitat 2. Realització. 

 
 

 
Quadern 3 Grup classe Activitats 1 i 2. Posem en comú les respostes.  

 

 
Quadern 3 Treball indiv.  

 
Visualització a casa del vídeo “La fageda d’en Jordà i els volcans”. 

Llibre 7 Grup classe Visualitzem el vídeo “Condicions de la Terra que permeten la vida”, observem la imatge “Els elements de la Terra” i expliquem les característiques de la Terra que fan possible la vida. 

 
 

 
Llibre 7 Treball indiv.  

Explicació dels tres elements que formen la Terra. Raonament de la importància de la hidrosfera i l’atmosfera per a la vida a la Terra. 

                 
SESSIÓ 2       
MATERIAL PÀGINES AGRUPAMENT BÀSIC 

REFORÇAMENT 
AMPLIACIÓ 

 
Llibre 6-7 Grup classe Introduïm els ODS a partir del visionat del vídeo “Els objectius de desenvolupament sostenible” i la lectura del text “El futur de la vida a la Terra”. 

 
  

Llibre 8-9 Grup classe Llegim el text sobre l’estructura de la Terra i fem un esquema a la pissarra.  
 

 
Quadern 4 En equips  

Activitat 3. Abans de la realització, dibuix d’ un cercle i representació de les tres capes de la Terra en una proporció aproximada. 

Activitat 4. Abans de la realització, lectura del text sobre les plaques tectòniques al llibre de consulta. 
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Llibre 12-13 Grup classe Observem el dibuix i comprovem com són les formes 

del relleu continentals i oceàniques. A continuació, 

posem en comú les activitats anteriors, uns grups 

exposen els dibuixos de les formes del relleu i altres 

grups defineixen les formes incidint en les diferències 

treballades. 

 
 

 
Libre 16-17 Grup classe Visualitzem el vídeo “El relleu al món”, observem el 

mapa i fem un esquema a la pissarra amb les principals 

característiques del relleu al món. 

 
 

 
Llibre 18-19 Treball indiv.  

Anotació dels límits naturals d’Europa i 

localització al mapa dels pics més elevats de 

cadascuna de les grans serralades europees. 

Explicació de les característiques del relleu 

europeu, localització al mapa de les zones planes i 

les més elevades, i distinció entre massissos 

antics i serralades joves.   

 
Quadern 5 Treball indiv. Activitat 7. Realització. 

 
 

 
Llibre 16-17 Grup classe Comprovem al llibre la resposta de l’activitat 7.  

 

 
Quadern 5 Treball indiv. Activitat 8. Realització. Després, raonament de la tria 

feta. 

 
 

 
Llibre 15 Grup classe Comprovem al llibre la resposta de l’activitat 8, 

expliquem com els agents externs provoquen canvis en 

el relleu de la Terra i observem les imatges. 
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Quadern 4 Grup classe Llegim el text relacionat amb l’ODS 5 i expliquem que també hi ha dones amb un paper destacat en la ciència encara que són menys conegudes. 

 
  

Llibre 9 Grup classe Expliquem la formació dels continents segons la teoria de la deriva continental, observem els mapes i fem atenció en el mapa de les plaques litosfèriques. 

 
  

Quadern 4 En equips  
Activitat 5. Realizació. Observació del mapa de plaques al llibre de consulta, i cada membre del grup comprova que ells mateixos i els altres membres les hagin situat correctament. 

Activitat 5. Realització. Desprès, formulació d’hipòtesis de per què l’activitat sísmica es concentra en les zones de contacte de les plaques litosfèriques i explicació a la resta del grup. 

Llibre 2 Grup classe Observem el mapa i comprovem com es distribueix l’aigua i la terra emergida al món.  
 

 
Llibre 10-11 Treball indiv.  

Dibuix esquemàtic dels continents i anotació del nom dels continents i dels oceans. 
Observació del mapa dels continents i oceans i raonament sobre per què l’oceà Pacífic apareix a ambdós costats del mapa. 

 
Llibre 10-11 Grup classe Després de treballar el mapa de les plaques litosfèriques, expliquem com es distribueixen els continents i els oceans a partir de l’observació del mapa i del gràfic“La distribució dels continents i oceans” i la posada en comú de les activitats anteriors. 

 
 

                 
SESSIÓ 3       
MATERIAL PÀGINES AGRUPAMENT BÀSIC 

REFORÇAMENT 
AMPLIACIÓ 

 
Llibre 14 Grup classe Observem les imatges i expliquem com els agents interns provoquen canvis en el relleu de la Terra. 

 
 

 
Quadern 5 Treball indiv. Activitat 6. Visualització el dia anterior a casa del vídeo per fer l’activitat.  

  
Quadern 5 En equips  

Activitat 6. Realització. Seguidament, lliurament de trossos de plastilina a cada equip per fer una representació de la formació de les muntanyes i explicació oral. 

Activitat 6. Realització. Després, preparació i explicació al grup dels conceptes agents interns, formacions muntanyoses i plaques litosfèriques. 

 
Llibre 12-13 En equips  

Dibuix de les diferents formes del relleu continental i anotació del nom. 
Explicació de la diferència entre serra i serralada, altiplà i plana i congost, conca i depressió. 

Geografia i Història

Geografia i Història

1
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SITUACIONS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1  – PROGRAMACIÓ COMPETENCIAL DE 1ER CURS 

 
 

  PERFIL DE SORTIDA: DESCR. OPERAT. GEOGRAFIA I HISTORIA: COMP. ESPECÍF. SABERS BÀSICS DESENVOLUP. COMPET. CRITERIS D’AVAL. ÀREA-UN. 

 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprèn, interpreta i valora amb actitud crítica textos orals, escrits, signats o multimodals dels àmbits personal, social, educatiu i professional per a participar en diferents contextos de manera activa i informada i per a construir coneixement.  

CE01. Cercar i tractar informació que permeti interpretar el present i el passat, aplicantels procediments de la recerca històrica i geogràfica a partir de l’anàlisi crítica de dades procedents de fonts analògiques i digitals, per transformar-ho en coneixement i comunicar-ho en diferents formats. 

Maneig i utilització 
segura de dispositius, 
aplicacions 
informàtiques i 
plataformes digitals, 
valorant les seves 
aportacions a la 
geografia i la història. 

• P. 039 Fase II. Què ens 
diuen els mapes del 
temps? 

1.1. Desenvolupar estratègies de cerca, tractament i organització de la informació per a la resolució de demandes relacionades amb fets i processos rellevants del present i del passat. 

Situacions
Geografia i 
Historia 1 
Unit. 03 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprèn, interpreta i valora amb actitud crítica textos orals, escrits, signats o multimodals dels àmbits personal, social, educatiu i professional per a participar en diferents contextos de manera activa i informada i per a construir coneixement.  

CE01. Cercar i tractar informació que permeti interpretar el present i el passat, aplicantels procediments de la recerca històrica i geogràfica a partir de l’anàlisi crítica de dades procedents de fonts analògiques i digitals, per transformar-ho en coneixement i comunicar-ho en diferents formats. 

Maneig i utilització 
segura de dispositius, 
aplicacions 
informàtiques i 
plataformes digitals, 
valorant les seves 
aportacions a la 
geografia i la història. 

• P. 092-093 Projecte 
col·laboratiu. Crear una 
ruta per descobrir el teu 
municipi 

1.3. Elaborar i comunicar els coneixements adquirits mitjançant recursos expressius que incorporin diferents llenguatges i formats, emprant les possibilitats que ofereixen els entorns i recursos digitals. 

Situacions
Geografia i 
Historia 1 
Unit. 06 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprèn, interpreta i valora amb actitud crítica textos orals, escrits, signats o multimodals dels àmbits personal, social, educatiu i professional per a participar en diferents contextos de manera activa i informada i per a construir coneixement.  

CE01. Cercar i tractar informació que permeti interpretar el present i el passat, aplicantels procediments de la recerca històrica i geogràfica a partir de l’anàlisi crítica de dades procedents de fonts analògiques i digitals, per transformar-ho en coneixement i comunicar-ho en diferents formats. 

Conscienciació pel 
respecte i conservació 
del patrimoni material i 
immaterial. 

• P. 118-119 Fase II. Una 
societat de faraons, 
escribes i pagesos? 

1.2. Analitzar de manera crítica, responsable i creativa les fonts d’informació analògiques i digitals, contrastant les dades obtingudes i aplicant-les a diferents situacions i contextos. 

Situacions
Geografia i 
Historia 1 
Unit. 08 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprèn, interpreta i valora amb actitud crítica textos orals, escrits, signats o multimodals dels àmbits personal, social, educatiu i professional per a participar en diferents contextos de manera activa i informada i per a construir coneixement.  

CE01. Cercar i tractar informació que permeti interpretar el present i el passat, aplicantels procediments de la recerca històrica i geogràfica a partir de l’anàlisi crítica de dades procedents de fonts analògiques i digitals, per transformar-ho en coneixement i comunicar-ho en diferents formats. 

Maneig i utilització 
segura de dispositius, 
aplicacions 
informàtiques i 
plataformes digitals, 
valorant les seves 
aportacions a la 
geografia i la història. 

• P. 125 Projecte 
col·laboratiu. Elaborar 
un diari d'expedició 

1.4. Incorporar i utilitzar adequadament el vocabulari propi de les ciències socials mitjançant intervencions orals, textos escrits i altres produccions, tot avançant en la construcció d’un discurs precís i rigorós. 

Situacions
Geografia i 
Historia 1 
Unit. 08 

(1
) C

. C
O

M
. L

IN
G

. CCL2. Comprèn, interpreta i valora amb actitud crítica textos orals, escrits, signats o multimodals dels àmbits personal, social, educatiu i professional per a participar en diferents contextos de manera activa i informada i per a construir coneixement.  

CE01. Cercar i tractar informació que permeti interpretar el present i el passat, aplicantels procediments de la recerca històrica i geogràfica a partir de l’anàlisi crítica de dades procedents de fonts analògiques i digitals, per transformar-ho en coneixement i comunicar-ho en diferents formats. 

Identificació i ús de les 
fonts històriques, 
arqueològiques i 
geogràfiques i la seva 
valoració com a 
patrimoni col·lectiu. 

• P. 185-187 Fase III. 
Com funcionava el 
negoci d'en Marc 
Porci? 

1.2. Analitzar de manera crítica, responsable i creativa les fonts d’informació analògiques i digitals, contrastant les dades obtingudes i aplicant-les a diferents situacions i contextos. 

Situacions
Geografia i 
Historia 1 
Unit. 12 
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SITUACIONS GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1 – UNITAT 1 

  

 
 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
SABERS 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

 Interpretar un mapa topogràfic. 

 Localitzar les normes d’accés a un parc nacional. 

 Identificar els problemes i els avantatges de viure a prop d’un volcà. 

 Lectura d’un mapa topogràfic. 

 Valoració de la conservació dels parcs nacionals amb 

limitacions d’activitats. 

3.5.1 Utilitza fonts gràfiques i cartogràfiques per identificar 

elements de la superfície terrestre i localitzar-hi paisatges. 

7.1.1 Caracteritza fenòmens naturals tenint en compte fonts 

diverses, i expressa criteris i opinions sobre aquests fenòmens. 

 
 

 

 
 

P.
 1

2 
A

 1
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COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES 
SABERS BÀSICS 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 

CE01. Cercar i tractar informació que permeti interpretar el present i el 

passat, aplicant els procediments de la recerca històrica i geogràfica a 

partir de l’anàlisi crítica de dades procedents de fonts analògiques i digitals, 

per transformar-ho en coneixement i comunicar-ho en diferents formats.  

Cerca, tractament de la informació i elaboració de coneixement. 1.1. Desenvolupar estratègies de cerca, tractament i 

organització de la informació per a la resolució de demandes 

relacionades amb fets i processos rellevants del present i del 

passat. 

CE03. Interpretar els canvis i les continuïtats dels processos històrics, 

mitjançant la realització de projectes d’investigació i l’ús de fonts primàries i 

secundàries, per interpretar els problemes del món actual i fer propostes a 

favor de la pau, el benestar i el desenvolupament sostenible.  

Territori i paisatge. 
3.3. Representar adequadament informació geogràfica i 

històrica a través de diverses formes de representació gràfica, 

cartogràfica i visual. 

OBJECTIUS DIDÀCTICS 
SABERS 

INDICADORS D’AVALUACIÓ 

 Elaborar un pòster científic.  

 Fer la feina en grup respectant els altres.  

 Localitzar informació en pàgines web sobre temes científics. 

 Interacció oral respectuosa i col·laborativa. 

 Organització de la informació de recursos digitals. 

 Expressió oral cuidada i adequada al context. 

1.1.2 Posa en pràctica procediments propis de la Geografia per 

contrastar, comparar i analitzar elements del territori. 

3.3.1 Mostra sentit estètic a l’hora de cercar o elaborar imatges 

o fer presentacions amb suports digitals o tradicionals. 

 UNITAT 1: METODOLOGIA 
UNITAT 1: PROCÉS COMPETENCIAL I SABERS TRANSVERSALS 

METODOLOGIA GENERAL 

 Aquesta unitat se centra en els fenòmens dels volcans i els terratrèmols, i es deté en l’estudi del 

relleu, començant amb el reconeixement d’un mapa topogràfic i un vídeo sobre la zona de la 

Garrotxa i els seus volcans. 

 Continuarem amb la formació del relleu i les capes de la Terra i estudiant fenòmens com l’erosió, que 

també canvia el relleu. Passarem llavors als volcans i els terratrèmols, com uns dels factors més 

importants en la creació i la modificació del relleu.  

 A continuació es treballarà la interpretació dels mapes i s’aprofundirà en la conscienciació de la 

conservació dels espais naturals. És el torn del projecte col·laboratiu, que proposa elaborar un pòster 

científic.  

 El penúltim apartat del tema fa que l’alumnat treballi, comprengui i contrasti diverses fonts sobre un tema 

concret, en aquest cas els dinosaures i la formació del relleu. Acabarem el tema amb una autoavaluació 

dels coneixements i les competències adquirits. 

ELEMENTS METODOLÒGICS 

 Instruments metodològics: Aprenentatge Basat en el Pensament (Pg. 2-3, 4-5, 10-11, 14-15) / 

Aprenentatge Basat en Reptes (Pg. 6-9, 12-13) / Treball Cooperatiu (Pg. 12-13) 

 Agrupaments: Treball individual, treball en grup. 

Processos cognitius: Activar, Recordar, Analitzar, Deliberar, Valorar, Resoldre, Crear. 

FASES COMPETENCIALS 

 Motivar-Activar: s’activen els coneixements de l’alumnat i s’inicia la seva motivació a partir de la 

introducció del tema dels volcans, que sol ser molt interessant per a ells.  

 Estructurar: es combinen textos explicatius de caràcter teòric amb il·lustracions, mapes, gràfics i altres 

documents sobre els quals es proposen exercicis de forma pautada. 

 Explorar: s’ofereix a l’alumnat l’oportunitat d’aprofundir en la comprensió d’aquest coneixement 

geogràfic a partir d’activitats pautades d’aprofundiment i de molta investigació amb recursos 

digitals. 

 Aplicar: s’empren i s’assimilen aquests aprenentatges amb la realització d’activitats d’anàlisi crítica, 

de reflexió sobre ODS i amb la realització pautada d’un projecte final, així com una autoavaluació 

d’allò que s’ha après. 

SABERS TRANSVERSALS 

Valors i actituds 

 Actitud col·laborativa en activitats grupals. 

 Curiositat personal per ampliar els seus coneixements sobre el planeta que habita.  

Coneixements i capacitats 

 Coneixement del funcionament de volcans i de les plaques tectòniques. 

 Familiarització amb el lèxic específic sobre el relleu. 

Programació 
competencial 
Desenvolupa el 
Perfil de Sortida 
a l’Educació 
Secundària.

Programació 
d'aula
Concreta els 
elements curriculars 
de la programació 
competencial.

Els recursos apliquen les directrius del DUA 
per garantir una educació inclusiva. 

Entra a la MOTXILLA 
DIGITAL DEL DOCENT 
i consulta els materials 
de cada curs. 
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Tots els projectes digitals Vicens Vives són accessibles des de la nostra 
plataforma digital Edubook, que s’adapta a les estratègies TAC (Tecnologies 
de l’Aprenentatge i del Coneixement) de cada centre educatiu, perquè tant els 
contingut com les aplicacions estan al servei d’un aprenentatge actiu 
i personalitzat de l’alumnat.

Accés a l’espai 
d’actualitat 
educativa.

Accés directe a 
les teves classes 
i al sistema 
d’avaluació 
competencial
de Vicens Vives. 

COMPETÈNCIA DIGITAL
A Vicens Vives tractem la incorporació de les tecnologies a l’educació des 
de la seva doble perspectiva: d’una banda, com a objecte mateix d’aprenen- 
tatge ja que, juntament amb la lectoescriptura i el càlcul, formen part de 
l’alfabetització bàsica, i de l’altra, com a mitjà o eina per desenvolupar 
qualsevol altre tipus d’aprenentatge.

Accés directe al el Llibre digital.
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Animacions 3D: vídeos narratius 
amb activitats per consolidar els 
coneixements.

• Online a través de la pàgina 
   web d’edubook.

• Offline a través de:

Apps per a tauletes 
iOS i Android.

Apps d’escriptori 
Windows, Mac i Linux.

Accés a la nostra plataforma digital                       :

t’acompanya per posar en pràctica:

1. Un ús eficient i innovador de les tecnologies digitals. 

2. El lliurament a l’alumnat de continguts i sabers educatius adequats.

3. L’accés a les programacions didàctiques i els elements relacionats    
    amb la teva planificació pedagògica. 

4. L’ecosistema digital d’avaluació competencial de Vicens Vives a partir 
    de les millors eines com Additio o el nostre generador 
    d’avaluacions i proves de sabers bàsics. 

5. L’espai per a la personalització dels aprenentatges, 
    la inclusió i l’atenció a la diversitat. 

Integració d’                    amb les plataformes digitals:

Escaneja’m!

Escaneja’m!

Des del llibre digital podem accedir als recursos
digitals associats a cada situació d’aprenentatge.
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L’ AVALUACIÓ VICENS VIVES
Amb la LOMLOE, l’avaluació va molt més enllà d’obtenir una puntuació o nota en l’acaba-
ment del curs o cicle escolar. Gràcies a les propostes didàctiques que es plantegen als 
nostres materials, i al sistema d’avaluació competencial de Vicens Vives              , podem 
fer una avaluació global, contínua, formativa i integradora. 

Un sistema nou, fàcil i molt intuïtiu, pensat per al teu dia a dia.

by

by

Cada apartat indica les competències o els 
criteris d’avaluació que estem treballant.

El docent pot enviar el seu 
feedback per orientar i oferir 
el suport individualitzat 
necessari. 

Des d’                , la plataforma 
digital de Vicens Vives, l’alumnat 
pot fer diversos intents en la 
resolució d’activitats i veure’n 
els encerts i els errors.

Escaneja’m 
i mira com 
funciona!

Inclou un 
generador 

de proves per 
als Sabers
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L’avaluació competencial és fonamental en el nou 
model curricular i té un caràcter integrador.

El docent sempre 
podrà rectificar la 
nota i configurar les 
opcions d’avaluació 
per a cada grup.

El docent pot afegir 
criteris d’avaluació 
i instruments 
d’avaluació, com 
les rúbriques.

La informació de 
l’avaluació es pot 
exportar a Excel.

En el nou sistema 
d’avaluació competencial  
de Vicens Vives               ,  
es pot consultar  
i gestionar l’avaluació 
des de l’aspecte més 
concret al més general.

by

1r ESO A

El docent pot consultar 
l’avaluació de l’alumne o l’alumna 
en un gràfic radar i comparar-la 
amb la mitjana de la classe.

El nostre qualificador 
es pot relacionar amb:

Diana d’avaluació de competències específiques Tancar

Mitjana del grupCarlota Galtés

1r ESO A

Situacions Geografia i Història 1

Situacions Geografia i Història 1
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A Vicens Vives apostem per una educació innovadora, personalitzada, inclusiva 
i socialment responsable per crear un futur millor.

Hem desenvolupat les col·leccions de Noocs d’aprenentatge de Vicens Vives, un nou 
model de formació experiencial, digital i 100% competencial.

Què és un Nooc d’aprenentatge? 
Un nano curs connectat amb el currículum LOMLOE que s’estructura al voltant de 
4 sessions de treball per aconseguir l’aprenentatge plantejat. Tot això facilita l’assimilació 
dels sabers i les competències de l’alumnat del segle xxi. 

La proposta pedagògica dels Noocs d’aprenentatge de Vicens Vives inclou itineraris 
que responen a la seqüència formativa següent:

Què inclou un Nooc d’aprenentatge?

1. Partirem d’una situació d’aprenentatge, que planteja una proposta a la recerca 
    de solució.

2. L’alumnat trobarà la informació contextualitzada necessària per afrontar el repte 
    i resoldre’l.  

3. Proposem activitats, la resolució de les quals ajudarà a consolidar els conceptes 
    treballats. 

4. A l’activitat de valoració, es veurà la resolució del repte, i és on l’alumnat plasmarà 
    tots els conceptes i les habilitats treballats. 

NOOCS D'APRENENTATGE
DE VICENS VIVES

Programacions curriculars connectades
amb les àrees o els àmbits de les matèries.

Orientacions metodològiques.

Eines d’avaluació competencial:
integrada amb el sistema d’avaluació
Vicens Vives

Quadern de treball personalitzat per a
cada alumne/a en format paper i opcional.  
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La col·lecció Art i cultura popular està formada per 19 Noocs d’aprenentatge 
i enfocada a aconseguir que l’alumnat s’interessi per la riquesa i la varietat del nostre 
patrimoni mitjançant la resolució  de reptes de pensament i la creació de productes finals 
que segueixen el model de Design Thinking i utilitzant les competències i eines del seu 
temps: digital, STEAM i cultura maker.

A la col·lecció Art i cultura popular descobriràs una gran varietat de Noocs
d’aprenentatge com aquests*:

Nooc "Hack Art Barcelona" 
Hackejarem un enclavament 
arquitectònic de la ciutat de 
Barcelona fent servir l'Scratch 
i molta creativitat.

*Si vols més informació, demana el catàleg de Noocs d’aprenentatge de Vicens Vives al teu delegat/a comercial.

Els Noocs d’aprenentatge de Vicens Vives responen a Situacions d’Aprenentatge 
transdisciplinars on es relacionen àmbits de coneixement diversos com la Intel·ligèn- 
cia Emocional, els Objectius de Desenvolupament Sostenible, els Sabers culturals 
i humanístics, el Currículum Local de cada zona o lloc, les Competències digitals i 
la Creativitat.

Procés de Design Thinking

Col·lecció Art i cultura popular

Mapa visual i sonor
de la Setmana Santa

El paisatge
de la Llum

IA al Museu
del Prado

Escape City
de Gaudí

Circuit interactiu:
catedrals d’Espanya Un Quixot amb art1 2 3

Autor: BNEscolar

Inspiració Ideació Implementació
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PONTS D'APRENENTATGE
                            Geografia i Història t’acompanya en el repte del canvi educatiu 
que proposa el nou marc curricular de la LOMLOE reforçant els següents 
aspectes:

La solució que t’oferim per a la transformació educativa en l’àrea de 
Geografia i Història et permetrà enriquir els continguts amb una mirada 
transversal a altres àrees de coneixement:

Programar i treballar per competències i no per continguts, posant un 
èmfasi especial en les “Competències del segle xxi”.

Mantenir el rigor científic dels sabers i reflectir els darrers avenços en la 
investigació científica i que són socialment rellevants.

Integrar i relacionar de manera transversal les competències clau amb les 
competències específiques de Geografia i Història (pensar geogràficament 
i pensar històricament).

Fomentar en l’alumnat l’anàlisi del passat i la comprensió del món en què 
viuen per desenvolupar el pensament analític i crític.

Un nou enfocament de l’educació

1
Literatura

per
aprendre
història

Índexs
complets

de continguts
curriculars

2

3

Atles
geogràfics

 Institut
Cartogràfic

Llatí

4
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La nova LOMLOE destaca l’estudi de la literatura a l’Educació Secundària 
i afegeix la importància de treballar la comprensió lectora en totes les 
matèries. A Vicens Vives ho fem amb un ventall d’obres literàries de gran 
qualitat, atractives i cuidades, per aprendre història a través d’obres 
literàries.  

Cada lectura inclou activitats i material complementari que ajuden a 
contextualitzar-la i resulten una eina enriquidora a l'hora de submergir-se 
en un lloc i una època. 

Literatura per aprendre història

Consulta aquí tota 
l’oferta literària 
per a l’Educació 

Secundària!
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Fundat l’any 1948 per fomentar el desenvolupament i la investigació de la 
cartografia aplicada a l’àmbit de la pedagogia, i reconegut oficialment pel 
Ministeri d’Educació i Ciència per o.m. el 25-11-1967, l’Institut Cartogràfic 
Llatí és avui una de les institucions més prestigioses dedicades a la 
cartografia.
Tota la cartografia que apareix en els projectes educatius ha estat realitzada 
per aquest institut mitjançant l’ús de les tècniques cartogràfiques més 
avançades. 

L’Institut Cartogràfic Llatí no elabora només cartografia, sinó que també 
transmet passió vers aquesta disciplina de la Geografia i la Història que intenta 
ajudar a entendre a través dels mapes què succeeix al món i per què. 

Mapes físics  
i mapes polítics
Aquests mapes en constant 
actualització ajuden l’alumnat
a conèixer els diferents 
continents i l’orografia que 
predomina en cada zona del 
planeta. Hidrografia, deserts, 
mars i oceans on a diari 
succeeixen esdeveniments 
històrics que cal tenir 
georeferenciats. 

L’Institut també elabora mapes temàtics que presenten la informació 
amb major o menor nivell de detall en funció dels cursos, presentats amb 
diferents games de colors i acompanyats, en molts casos, de relleu. 

INSTITUT CARTOGRÀFIC 
LLATÍ
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Gràfics circulars  
i de barres
Fàcils d’interpretar i acom-
panyats d’il·lustracions, 
sintetitzen la comprensió 
d’un tema i de les dades 
que l’acompanyen, i també 
d’eixos cronològics per 
comprendre i visualitzar els 
fets històrics de l’etapa que 
s’estudia en cada moment. 

Atles geogràfic
L' Atles Geogràfic de Catalunya i el Món de Vicens Vives és una eina 
fonamental per a l'ESO: combina a la perfecció la rigorositat dels 
continguts amb la facilitat d'ús i la didàctica de les explicacions. 
Conté mapes foto-satèl·lit a doble pàgina, mapes temàtics, gràfics i 
topònims de Catalunya i del món. 
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ÍNDEX  GEOGRAFIA I HISTÒRIA 1

LLIBRE DE CONSULTA QUADERN D'APRENENTATGE

Tema Sabers Situació Metodologia
Itinerari d'aprenentatge

Avalua què ens 
diuen les fonts

Avalua el que has après
ODS

Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

La cartografia, l'eina dels geògrafs

1
El relleu, un factor 

clau en la vida 
del planeta Terra

1. Per què hi ha vida a la Terra?
2. Com és l'estructura de la Terra?
3. Com es distribueixen els continents i els 
oceans?
4. Quines formes té l'escorça terrestre?
5. Com es forma i es transforma el relleu?
6. Quines són les formes principals del relleu 
terrestre?
7. Com és el relleu d'Europa?
8. Qui pot més: l'ésser humà o la Terra?

1
La Terra 
tremola!

Flipped 
Classroom

Reconeixes algunes 
formes del relleu?

Fase I. Com s'estructura la 
Terra i es forma el relleu?

Fase II. Volcans i terratrè-
mols: agents interns en la 
formació del relleu.

Fase III. Com s'estudia i es 
preserva l'entorn físic?

Elaborar un 
pòster científic

Els dinosaures 
i la formació 

del relleu

Observar la localització
Analitzar processos 
geogràfics
Contrastar fonts
Resoldre reptes
Valorar el patrimoni col·lectiu
Organitzar la informació

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

2
L'aigua, un recurs 
escàs molt impor-
tant per a la vida

1. És la Terra un planeta d'aigua?
2. Com funcionen els oceans i els mars?
3. Quants oceans hi ha al món?
4. Com són les aigües continentals?
5. Quins són els rius principals del món?
6. Quins són els rius principals d'Europa?
7. L'aigua, una responsabilitat col·lectiva

2
Rius vius: com 

podem protegir 
els nostres rius 

i torrents?

Aprenentatge 
basat en projectes

Saps quins són 
els oceans i els rius 

més importants 
del món?

Fase I. Coneixes realment 
com funcionen els rius?

Fase II. Els rius, una amena-
ça o amenaçats?

Fase III. La qualitat de 
l'aigua dels rius un repte 
de futur

Elaborar un vídeo 
de conscienciació

SOS: oceans 
ofegats en 

plàstic

Interpretar la multicausalitat
Observar la localització
Analitzar processos 
geogràfics
Valorar el patrimoni col·lectiu
Assumir un compromís 
personal
Contrastar fonts
Pensar críticament

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

3
Com ens afecten 
el temps i el clima

1. És el mateix el temps que el clima?
2. On tenen lloc els fenòmens meteorològics?
3. Com ens protegeix l'atmosfera?
4. Quins elements determinen el clima?
5. Com es fa el pronòstic del temps?
6. Què provoca l'escalfament global de la Terra?
7. Com podem combatre el canvi climàtic?

3
T'atreveixes a 

predir el temps?

Aprenentatge 
basat en projectes

Ets un climatòleg 
o un meteoròleg?

Fase I. De què depenen el 
temps i el clima d'un lloc?

Fase II. Què ens diuen els 
mapes del temps?

Fase III. Soc capaç de predir 
el temps?

Enregistrar 
en vídeo 

l'espai televisiu 
del temps

Podem frenar 
la reculada de 
les glaceres?

Analitzar processos 
geogràfics
Observar la localització
Interpretar la multicausalitat
Contrastar fonts
Organitzar la informació
Resoldre reptes

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

4
La diversitat 
de paisatges 
de la Terra

1. De què en diem paisatge?
2. Per què és tan important el bioclima 
equatorial?
3. Quina diversitat presenta el bioclima tropical?
4. Quina és la causa de l'aridesa del bioclima 
desèrtic?
5. Per què el bioclima mediterrani presenta 
un paisatge tan humanitzat?
6. Com influeix el mar sobre el bioclima oceànic?
7. Quins són els grans contrastos del biocli-
ma continental?
8. Quins són els bioclimes de les regions més 
fredes?
9. Per què els boscos són fonamentals per 
al planeta?

4
Paisatges 
de somni

Gamificació
Què en saps 

dels paisatges 
de la Terra?

Fase I. Què necessitem per 
un viatge amb autocaravana 
per Europa?

Fase II. Què has descobert 
dels paisatges europeus?

Fase III. A la recerca de 
paisatges canviants de la 
Terra?

Elaborar una 
revista digital

Resistirà 
el bosc de 
Hambach 

enfront del 
carbó?

Observar la localització
Contrastar fonts
Interpretar la multicausalitat
Analitzar processos 
geogràfics
Organitzar la informació

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

5
El medi físic 
d'Espanya

1. El territori espanyol
2. Com és el relleu d'Espanya?
3. Les costes i els rius d'Espanya
4. Per què són tan variats els climes d'Espanya?
5. El paisatge de bioclima oceànic
6. El paisatge de bioclima mediterrani
7. El paisatge de bioclima mediterrani 
continental
8. El paisatge de bioclima de muntanya
9. El paisatge de bioclima subtropical
10. Quins problemes i reptes mediambien-
tals afronta Espanya?
11. Quins són els espais naturals protegits 
d'Espanya?

5
Protegim els 

espais naturals!

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
dels paisatges 

d'Espanya?

Fase I. Els parcs naturals, 
espais de conservació del 
medi ambient

Fase II. Els parcs nacionals, 
màxima categoria de protec-
ció del territori

Fase III. La varietat climàtica 
i una vegetació de gran 
valor ambiental

Fase IV. L'equilibri entre 
la preservació del medi i 
l'activitat humana

Redactar 
un informe sobre 
un espai natural

Cabañeros, un 
espai nacional 

protegit

Observar la localització
Contrastar fonts
Interpretar la multicausalitat
Valorar el patrimoni col·lectiu
Assumir un compromís 
personal

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

6
El medi físic 

de Catalunya

1. El territori català
2. Com és el relleu de Catalunya?
3. Quines característiques tenen les aigües 
continentals de Catalunya?
4. Quins climes i paisatges hi ha a Catalunya?
5. Quins impactes humans modelen el medi 
físic català?

6
Una volta 

per Catalunya

Aprenentatge 
basat en projectes

Situem-nos!

Fase 0. Preparem la ruta!
Fase I. De la muntanya a la vall
Fase II. Endinsant-nos a la 
plana
Fase III. El riu humanitzat
Fase IV. Camí al mar

Crear una ruta 
per descobrir 

el teu municipi

Com afecta 
el canvi climàtic 

al riu Ter?

Observar la localització
Contrastar fonts
Afavorir la igualtat 
de gènere
Valorar el patrimoni col·lectiu
Organitzar la informació
Resoldre reptes

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)
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LLIBRE DE CONSULTA QUADERN D'APRENENTATGE

Tema Sabers Situació Metodologia
Itinerari d'aprenentatge

Avalua què ens 
diuen les fonts

Avalua el que has après
ODS

Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

La cartografia, l'eina dels geògrafs

1
El relleu, un factor 

clau en la vida 
del planeta Terra

1. Per què hi ha vida a la Terra?
2. Com és l'estructura de la Terra?
3. Com es distribueixen els continents i els 
oceans?
4. Quines formes té l'escorça terrestre?
5. Com es forma i es transforma el relleu?
6. Quines són les formes principals del relleu 
terrestre?
7. Com és el relleu d'Europa?
8. Qui pot més: l'ésser humà o la Terra?

1
La Terra 
tremola!

Flipped 
Classroom

Reconeixes algunes 
formes del relleu?

Fase I. Com s'estructura la 
Terra i es forma el relleu?

Fase II. Volcans i terratrè-
mols: agents interns en la 
formació del relleu.

Fase III. Com s'estudia i es 
preserva l'entorn físic?

Elaborar un 
pòster científic

Els dinosaures 
i la formació 

del relleu

Observar la localització
Analitzar processos 
geogràfics
Contrastar fonts
Resoldre reptes
Valorar el patrimoni col·lectiu
Organitzar la informació

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

2
L'aigua, un recurs 
escàs molt impor-
tant per a la vida

1. És la Terra un planeta d'aigua?
2. Com funcionen els oceans i els mars?
3. Quants oceans hi ha al món?
4. Com són les aigües continentals?
5. Quins són els rius principals del món?
6. Quins són els rius principals d'Europa?
7. L'aigua, una responsabilitat col·lectiva

2
Rius vius: com 

podem protegir 
els nostres rius 

i torrents?

Aprenentatge 
basat en projectes

Saps quins són 
els oceans i els rius 

més importants 
del món?

Fase I. Coneixes realment 
com funcionen els rius?

Fase II. Els rius, una amena-
ça o amenaçats?

Fase III. La qualitat de 
l'aigua dels rius un repte 
de futur

Elaborar un vídeo 
de conscienciació

SOS: oceans 
ofegats en 

plàstic

Interpretar la multicausalitat
Observar la localització
Analitzar processos 
geogràfics
Valorar el patrimoni col·lectiu
Assumir un compromís 
personal
Contrastar fonts
Pensar críticament

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

3
Com ens afecten 
el temps i el clima

1. És el mateix el temps que el clima?
2. On tenen lloc els fenòmens meteorològics?
3. Com ens protegeix l'atmosfera?
4. Quins elements determinen el clima?
5. Com es fa el pronòstic del temps?
6. Què provoca l'escalfament global de la Terra?
7. Com podem combatre el canvi climàtic?

3
T'atreveixes a 

predir el temps?

Aprenentatge 
basat en projectes

Ets un climatòleg 
o un meteoròleg?

Fase I. De què depenen el 
temps i el clima d'un lloc?

Fase II. Què ens diuen els 
mapes del temps?

Fase III. Soc capaç de predir 
el temps?

Enregistrar 
en vídeo 

l'espai televisiu 
del temps

Podem frenar 
la reculada de 
les glaceres?

Analitzar processos 
geogràfics
Observar la localització
Interpretar la multicausalitat
Contrastar fonts
Organitzar la informació
Resoldre reptes

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

4
La diversitat 
de paisatges 
de la Terra

1. De què en diem paisatge?
2. Per què és tan important el bioclima 
equatorial?
3. Quina diversitat presenta el bioclima tropical?
4. Quina és la causa de l'aridesa del bioclima 
desèrtic?
5. Per què el bioclima mediterrani presenta 
un paisatge tan humanitzat?
6. Com influeix el mar sobre el bioclima oceànic?
7. Quins són els grans contrastos del biocli-
ma continental?
8. Quins són els bioclimes de les regions més 
fredes?
9. Per què els boscos són fonamentals per 
al planeta?

4
Paisatges 
de somni

Gamificació
Què en saps 

dels paisatges 
de la Terra?

Fase I. Què necessitem per 
un viatge amb autocaravana 
per Europa?

Fase II. Què has descobert 
dels paisatges europeus?

Fase III. A la recerca de 
paisatges canviants de la 
Terra?

Elaborar una 
revista digital

Resistirà 
el bosc de 
Hambach 

enfront del 
carbó?

Observar la localització
Contrastar fonts
Interpretar la multicausalitat
Analitzar processos 
geogràfics
Organitzar la informació

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

5
El medi físic 
d'Espanya

1. El territori espanyol
2. Com és el relleu d'Espanya?
3. Les costes i els rius d'Espanya
4. Per què són tan variats els climes d'Espanya?
5. El paisatge de bioclima oceànic
6. El paisatge de bioclima mediterrani
7. El paisatge de bioclima mediterrani 
continental
8. El paisatge de bioclima de muntanya
9. El paisatge de bioclima subtropical
10. Quins problemes i reptes mediambien-
tals afronta Espanya?
11. Quins són els espais naturals protegits 
d'Espanya?

5
Protegim els 

espais naturals!

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
dels paisatges 

d'Espanya?

Fase I. Els parcs naturals, 
espais de conservació del 
medi ambient

Fase II. Els parcs nacionals, 
màxima categoria de protec-
ció del territori

Fase III. La varietat climàtica 
i una vegetació de gran 
valor ambiental

Fase IV. L'equilibri entre 
la preservació del medi i 
l'activitat humana

Redactar 
un informe sobre 
un espai natural

Cabañeros, un 
espai nacional 

protegit

Observar la localització
Contrastar fonts
Interpretar la multicausalitat
Valorar el patrimoni col·lectiu
Assumir un compromís 
personal

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

6
El medi físic 

de Catalunya

1. El territori català
2. Com és el relleu de Catalunya?
3. Quines característiques tenen les aigües 
continentals de Catalunya?
4. Quins climes i paisatges hi ha a Catalunya?
5. Quins impactes humans modelen el medi 
físic català?

6
Una volta 

per Catalunya

Aprenentatge 
basat en projectes

Situem-nos!

Fase 0. Preparem la ruta!
Fase I. De la muntanya a la vall
Fase II. Endinsant-nos a la 
plana
Fase III. El riu humanitzat
Fase IV. Camí al mar

Crear una ruta 
per descobrir 

el teu municipi

Com afecta 
el canvi climàtic 

al riu Ter?

Observar la localització
Contrastar fonts
Afavorir la igualtat 
de gènere
Valorar el patrimoni col·lectiu
Organitzar la informació
Resoldre reptes

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)
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LLIBRE DE CONSULTA QUADERN D'APRENENTATGE

Tema Sabers Situació Metodologia
Itinerari d'aprenentatge

Avalua què ens 
diuen les fonts

Avalua el que has après
ODS

Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

7
L'evolució dels 

nostres avantpas-
sats prehistòrics

1. Quins canvis ens van fer humans?
2. Una societat depredadora i nòmada
3. L'agricultura va fer productor i sedentari 
l'ésser humà?
4. Quins avenços va comportar la metal·lúrgia?
5. Quins vestigis prehistòrics hi ha a Espanya 
i a Catalunya?

7
Seguint els passos 

d'Indaga Jones

Visual Thinking
Què en saps 

de la Prehistòria?

Fase I. Quins progressos 
es van fer al Paleolític i al 
Neolític?

Fase II. Quins grans canvis va 
portar l'Edat dels Metalls?

Fase III. Com s'estudia un 
jaciment arqueològic?

Fase IV. Quina transcendèn-
cia ha tingut l'art prehistòric?

Elaborar un 
visual thinking 

sobre les etapes 
de la Prehistòria

Atapuerca, 
el bressol 
d'Europa?

Analitzar processos 
històrics
Pensar críticament
Resoldre reptes
Relacionar passat i present
Posar-se en la seva 
mentalitat
Valorar el patrimoni col·lectiu
Organitzar la informació

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

8
Com es governa-
ven Mesopotàmia 

i Egipte

1. Mesopotàmia i Egipte, dues civilitzacions 
hidràuliques?
2. Per què es va inventar l'escriptura?
3. Com van ser les primeres ciutats estat de 
Mesopotàmia?
4. Com es va crear l'Imperi egipci?
5. Com era la societat egípcia?
6. On vivien els déus?
7. Per què els egipcis momificaven els morts?
8. Com era l'art mesopotàmic?
9. Quina era la finalitat de l'art egipci?

8
Quins secrets 

amaga la tomba 
del faraó?

Flipped 
Classroom

Què en saps 
de l'antic Egipte 

i la seva influència 
en la nostra 

cultura?

Fase I. El riu Nil, base de la 
civilització egípcia?

Fase II. Una societat de fa- 
raons, escribes i pagesos?

Fase III. Com eren la religió i 
els recintes sagrats egipcis?

Fase IV. El misteri de la 
tomba de Tutankamon

Elaborar un 
diari d'expedició

Egipte, un 
regal del riu 

Nil

Relacionar passat i 
present
Situar en l'espai i temps
Analitzar processos 
històrics
Contrastar fonts
Organitzar la informació
Valorar el patrimoni col·lectiu
Posar-se en la seva 
mentalitat

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

9
Grècia, de polis 

a imperi

1. Què unia els habitants de l'Hèl·lade?
2. Com es governaven les polis?
3. La vida era igual per als homes i les dones?
4. Per què van emigrar els grecs?
5. Per què es van enfrontar Atenes i Esparta?
6. Va assolir Alexandre el seu somni de crear 
un imperi hel·lenístic?
7. Van arribar colonitzadors i indoeuropeus a 
la península Ibèrica?
8. On es van establir els grecs que arribaren 
a Catalunya?

9
Talassocràcia: 
sereu capaços 
de fundar una 

colònia?

Aprenentatge 
basat en jocs

Què en saps 
de l'antiga Grècia?

Fase I. Per què hem de 
marxar de la metròpolis?

Fase II. Què necessitem per 
fundar una colònia?

Fase III. On fundem la 
colònia?

Fase IV. Com serà la nova 
colònia?

Fase V. Com és la colònia 
d'Empòrion?

Elaborar 
una crònica 

de la fundació 
d'Empòrion

L'àgora, 
centre de la 
democràcia 

atenesa

Situar en l'espai i temps
Relacionar passat i 
present
Organitzar la informació
Contribuir a la memòria 
democràtica
Pensar críticament
Analitzar processos 
històrics

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

10
Roma, l'Imperi 

del Mare Nostrum

1. Van fundar Ròmul i Rem la ciutat de Roma?
2. Com es va organitzar la República romana?
3. Com es va conquerir i governar un gran 
imperi?
4. Què va ser la Pax Romana?
5. Eren iguals totes les ciutats romanes?
6. Com vivien els romans i les romanes?
7. Per què va entrar en crisi l'Imperi?
8. Per què va caure l'Imperi romà?

10
Salve, Flavia 

i Marc Corneli!

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
dels antics romans?

Fase I. Coneixes la història 
dels dos bessons?

Fase II. Com es governava la 
República romana?

Fase III. Per què en deien el 
"Mare Nostrum"?

Fase IV. Ave Cèsar, quins 
poders tenia l'emperador?

Fase V. Com era la domus 
d'en Marc i la Flàvia?

Elaborar un blog 
sobre personatges 
de l'antiga Roma

Els gladiadors, 
herois de 
l'arena de 

l'amfiteatre?

Situar en l'espai i temps
Posar-se en la seva 
mentalitat
Pensar críticament
Analitzar processos 
històrics
Interpretar la multicausalitat
Relacionar passat i present
Contrastar fonts

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

11
L'herència 

de l'Antiguitat 
clàssica

1. Ens van ensenyar els grecs a pensar 
racionalment?
2. Són hereves de l'Antiguitat clàssica la 
nostra llengua i cultura?
3. Una religió de déus i llegendes fascinants?
4. Sabries distingir entre l'arquitectura grega 
i la romana?
5. Era l'escultura romana hereva de la grega?
6. Una pintura només decorativa?
7. Com va néixer i es va difondre el cristianisme?

11
Un viatge 
al passat 

amb Vitruvi

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de l'art i l'en- 
ginyeria de 
l'Antiguitat?

Fase I. Què hem heretat de 
l'Antiguitat clàssica?

Fase II. Partenó i Colosseu, 
símbols de l'arquitectura 
grecoromana?

Fase III. L'escultura servia 
per expressar sentiments?

Fase IV. La pintura represen-
tava la vida quotidiana?

Fase V. Quins són els déus 
grecs i romans principals?

Elaborar un 
mapa interactiu 

d'obres d'art 
grecoromanes

Els Jocs 
Olímpics, 
ahir i avui

Relacionar passat i 
present
Valorar el patrimoni col·lectiu
Contrastar fonts
Analitzar processos
Pensar críticament
Posar-se en la seva 
mentalitat
Organitzar la informació

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

12
El nostre 

passat romà

1. Com eren les tribus ibèriques?
2. Quina finalitat tenia l'art ibèric?
3. Com vivien els pobles celtes i celtibèrics?
4. Per què els romans van desembarcar a 
Catalunya?
5. Com van controlar el territori conquerit?
6. Per què Hispània era important per a Roma?
7. Com era la societat hispanoromana?
8. La romanització de Catalunya
9. Què se'n conserva, del nostre passat romà?

12
Un gran celler 
de l'Antiguitat

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de l'herència 
romana a les 

nostres terres?

Fase I. Com vivien els pobles 
ibèrics?

Fase II. Com eren Bètulo i 
els seus voltants?

Fase III. Com funcionava el 
negoci d'en Marc Porci?

Elaborar un 
mosaic per a 
en Marc Porci

Explorem una 
vil·la romana 
del segle iv?

Valorar el patrimoni col·lectiu
Contrastar fonts
Pensar críticament
Situar en l'espai i temps
Elaborar projectes

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

La cartografia, Atles geogràfic del Món
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LLIBRE DE CONSULTA QUADERN D'APRENENTATGE

Tema Sabers Situació Metodologia
Itinerari d'aprenentatge

Avalua què ens 
diuen les fonts

Avalua el que has après
ODS

Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

7
L'evolució dels 

nostres avantpas-
sats prehistòrics

1. Quins canvis ens van fer humans?
2. Una societat depredadora i nòmada
3. L'agricultura va fer productor i sedentari 
l'ésser humà?
4. Quins avenços va comportar la metal·lúrgia?
5. Quins vestigis prehistòrics hi ha a Espanya 
i a Catalunya?

7
Seguint els passos 

d'Indaga Jones

Visual Thinking
Què en saps 

de la Prehistòria?

Fase I. Quins progressos 
es van fer al Paleolític i al 
Neolític?

Fase II. Quins grans canvis va 
portar l'Edat dels Metalls?

Fase III. Com s'estudia un 
jaciment arqueològic?

Fase IV. Quina transcendèn-
cia ha tingut l'art prehistòric?

Elaborar un 
visual thinking 

sobre les etapes 
de la Prehistòria

Atapuerca, 
el bressol 
d'Europa?

Analitzar processos 
històrics
Pensar críticament
Resoldre reptes
Relacionar passat i present
Posar-se en la seva 
mentalitat
Valorar el patrimoni col·lectiu
Organitzar la informació

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

8
Com es governa-
ven Mesopotàmia 

i Egipte

1. Mesopotàmia i Egipte, dues civilitzacions 
hidràuliques?
2. Per què es va inventar l'escriptura?
3. Com van ser les primeres ciutats estat de 
Mesopotàmia?
4. Com es va crear l'Imperi egipci?
5. Com era la societat egípcia?
6. On vivien els déus?
7. Per què els egipcis momificaven els morts?
8. Com era l'art mesopotàmic?
9. Quina era la finalitat de l'art egipci?

8
Quins secrets 

amaga la tomba 
del faraó?

Flipped 
Classroom

Què en saps 
de l'antic Egipte 

i la seva influència 
en la nostra 

cultura?

Fase I. El riu Nil, base de la 
civilització egípcia?

Fase II. Una societat de fa- 
raons, escribes i pagesos?

Fase III. Com eren la religió i 
els recintes sagrats egipcis?

Fase IV. El misteri de la 
tomba de Tutankamon

Elaborar un 
diari d'expedició

Egipte, un 
regal del riu 

Nil

Relacionar passat i 
present
Situar en l'espai i temps
Analitzar processos 
històrics
Contrastar fonts
Organitzar la informació
Valorar el patrimoni col·lectiu
Posar-se en la seva 
mentalitat

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

9
Grècia, de polis 

a imperi

1. Què unia els habitants de l'Hèl·lade?
2. Com es governaven les polis?
3. La vida era igual per als homes i les dones?
4. Per què van emigrar els grecs?
5. Per què es van enfrontar Atenes i Esparta?
6. Va assolir Alexandre el seu somni de crear 
un imperi hel·lenístic?
7. Van arribar colonitzadors i indoeuropeus a 
la península Ibèrica?
8. On es van establir els grecs que arribaren 
a Catalunya?

9
Talassocràcia: 
sereu capaços 
de fundar una 

colònia?

Aprenentatge 
basat en jocs

Què en saps 
de l'antiga Grècia?

Fase I. Per què hem de 
marxar de la metròpolis?

Fase II. Què necessitem per 
fundar una colònia?

Fase III. On fundem la 
colònia?

Fase IV. Com serà la nova 
colònia?

Fase V. Com és la colònia 
d'Empòrion?

Elaborar 
una crònica 

de la fundació 
d'Empòrion

L'àgora, 
centre de la 
democràcia 

atenesa

Situar en l'espai i temps
Relacionar passat i 
present
Organitzar la informació
Contribuir a la memòria 
democràtica
Pensar críticament
Analitzar processos 
històrics

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

10
Roma, l'Imperi 

del Mare Nostrum

1. Van fundar Ròmul i Rem la ciutat de Roma?
2. Com es va organitzar la República romana?
3. Com es va conquerir i governar un gran 
imperi?
4. Què va ser la Pax Romana?
5. Eren iguals totes les ciutats romanes?
6. Com vivien els romans i les romanes?
7. Per què va entrar en crisi l'Imperi?
8. Per què va caure l'Imperi romà?

10
Salve, Flavia 

i Marc Corneli!

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
dels antics romans?

Fase I. Coneixes la història 
dels dos bessons?

Fase II. Com es governava la 
República romana?

Fase III. Per què en deien el 
"Mare Nostrum"?

Fase IV. Ave Cèsar, quins 
poders tenia l'emperador?

Fase V. Com era la domus 
d'en Marc i la Flàvia?

Elaborar un blog 
sobre personatges 
de l'antiga Roma

Els gladiadors, 
herois de 
l'arena de 

l'amfiteatre?

Situar en l'espai i temps
Posar-se en la seva 
mentalitat
Pensar críticament
Analitzar processos 
històrics
Interpretar la multicausalitat
Relacionar passat i present
Contrastar fonts

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

11
L'herència 

de l'Antiguitat 
clàssica

1. Ens van ensenyar els grecs a pensar 
racionalment?
2. Són hereves de l'Antiguitat clàssica la 
nostra llengua i cultura?
3. Una religió de déus i llegendes fascinants?
4. Sabries distingir entre l'arquitectura grega 
i la romana?
5. Era l'escultura romana hereva de la grega?
6. Una pintura només decorativa?
7. Com va néixer i es va difondre el cristianisme?

11
Un viatge 
al passat 

amb Vitruvi

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de l'art i l'en- 
ginyeria de 
l'Antiguitat?

Fase I. Què hem heretat de 
l'Antiguitat clàssica?

Fase II. Partenó i Colosseu, 
símbols de l'arquitectura 
grecoromana?

Fase III. L'escultura servia 
per expressar sentiments?

Fase IV. La pintura represen-
tava la vida quotidiana?

Fase V. Quins són els déus 
grecs i romans principals?

Elaborar un 
mapa interactiu 

d'obres d'art 
grecoromanes

Els Jocs 
Olímpics, 
ahir i avui

Relacionar passat i 
present
Valorar el patrimoni col·lectiu
Contrastar fonts
Analitzar processos
Pensar críticament
Posar-se en la seva 
mentalitat
Organitzar la informació

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

12
El nostre 

passat romà

1. Com eren les tribus ibèriques?
2. Quina finalitat tenia l'art ibèric?
3. Com vivien els pobles celtes i celtibèrics?
4. Per què els romans van desembarcar a 
Catalunya?
5. Com van controlar el territori conquerit?
6. Per què Hispània era important per a Roma?
7. Com era la societat hispanoromana?
8. La romanització de Catalunya
9. Què se'n conserva, del nostre passat romà?

12
Un gran celler 
de l'Antiguitat

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de l'herència 
romana a les 

nostres terres?

Fase I. Com vivien els pobles 
ibèrics?

Fase II. Com eren Bètulo i 
els seus voltants?

Fase III. Com funcionava el 
negoci d'en Marc Porci?

Elaborar un 
mosaic per a 
en Marc Porci

Explorem una 
vil·la romana 
del segle iv?

Valorar el patrimoni col·lectiu
Contrastar fonts
Pensar críticament
Situar en l'espai i temps
Elaborar projectes

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

La cartografia, Atles geogràfic del Món
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ÍNDEX  GEOGRAFIA I HISTÒRIA 2

LLIBRE DE CONSULTA QUADERN D'APRENENTATGE

Tema Sabers Situació Metodologia
Itinerari d'aprenentatge

Avalua què ens 
diuen les fonts

Avalua el que has après
ODS

Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

1
La fragmentació 

del món antic 
i el llegat 

d'Al-Àndalus

1. Com es va iniciar l'Edat Mitjana?
2. Va ser l'Imperi bizantí una continuïtat del 
romà?
3. Com va transformar Europa els regnes 
germànics?
4. Els visigots a Hispània i a Catalunya
5. Va aconseguir Carlemany crear un gran 
imperi cristià?
6. Com va ser l'art cristià a Orient i a Occident?
7. Un nou protagonista, l'islam
8. Al-Àndalus, com es va originar i evolucionar?
9. D'on provenia la prosperitat econòmica?
10. Com era la vida en una ciutat andalusina?
11. Quin és el llegat artístic i cultural andalusí?

1
Muladís, 

mossàrabs 
i jueus

Flipped 
Classroom

Què saps de 
la fragmentació 
del món antic?

Fase I. Com es va fragmen-
tar l'Imperi romà?
Fase II. Qui va construir la 
catedral de Santa Sofia?
Fase III. Com van trans-
formar Europa els regnes 
germànics?
Fase IV. Com va crear Carle-
many un gran imperi cristià?
Fase V. Com es va expandir 
l'Islam?
Fase VI. Qui va construir la 
mezquita de Còrdova?
Fase VII. Com era viure a 
una ciutat andalusí?
Fase VIII. Què diferencia l'art 
cristià i el musulmà?

Elaborar un re-
portatge sobre la 
diversitat cultural 
al mare nostrum

Va contribuir 
Al-Àndalus 
a millorar la 
nostra salut?

Interpretar la multicausalitat
Organitzar la informació
Valorar el patrimoni col·lectiu
Situar en l'espai i temps
Relacionar passat i present

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

2
L'Europa feudal

1. Per què es va implantar el feudalisme a 
Europa?
2. A qui beneficiava la societat estamental?
3. Com s'organitzava un feu?
4. Com vivien els nobles?
5. Com vivien els pagesos?
6. Quin lloc ocupava l'Església en la societat 
feudal?
7. L'art romànic, un art essencialment religiós?

2
Al servei del 

comte de 
Mataplana

Aprenentatge 
basat en projectes

Com sorgeix 
el feudalisme?

Fase I. Com vivien els no 
privilegiats?
Fase II. Com aconseguir el 
suport dels cavallers?
Fase III. Com ajuden les 
dones al funcionament del 
feu?
Fase IV. Com és el meu 
castell?
Fase V. Quin paper té l'es-
glésia en el meu feu?
Fase VI. El romànic

Elaborar el pro-
jecte d'un feu 

medieval

Per què es va 
dur a terme 

la croada 
albigesa?

Organitzar la informació
Contrastar fonts
Resoldre reptes
Afavorir la igualtat 
de gènere
Relacionar passat i present

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

3
El ressorgiment 
de les ciutats 
i el comerç

1. Què va produir el ressorgiment urbà?
2. Com es va produir l'expansió medieval?
3. Com eren les ciutats medievals?
4. Qui manava durant l'Edat Mitjana?
5. Com va afectar la Pesta Negra a la socie-
tat europea?
6. L'art gòtic, testimoni de l'expansió urbana

3
La ciutat 

fa més lliure

Aprenentatge 
basat en projectes

Per què reneixen 
les ciutats?

Fase I. Quina relació hi ha 
entre els invents de l'època i 
el ressorgir de les ciutats?
Fase II. Com aconseguir 
l'expansió comercial?
Fase III. Com va arribar la 
pesta negra a la ciutat?
Fase IV. Com aconseguir el 
renaixement de les ciutats 
després de la pesta negra?
Fase V. Qui habita a les 
ciutats?
Fase VI. Qui governa el 
territori?
Fase VII El gòtic

Dissenyar una 
ciutat medieval

Què va ser 
l'òptim climà-
tic medieval?

Interpretar la multicausalitat
Organitzar la informació
Valorar el patrimoni col·lectiu
Resoldre reptes
Relacionar passat i present

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

4
Catalunya dins la 
Corona d'Aragó

1. Com es van crear els primers comtats 
catalans?
2. Pot un regne sorgir d'un matrimoni?
3. Com es governava la Corona d'Aragó?
4. L'expansió mediterrània i l'auge comercial
5. Quins braços formaven la societat?
6. Com va esclatar una guerra civil?
7. Com és l'art romànic català?
8. Com és l'art gòtic català?

4
Tots els camins 

de la mar

Aprenentatge 
basat en projectes

Coneixes 
els territoris 
de la Corona 

d'Aragó?

Fase I. Del Pirineu a la plana. 
Expansió territorial dels 
comtats
Fase II. Mirem cap el mar
Fase III. I què portem de 
mar enllà?
Fase IV. Llevem l'àncora!
Fase V. Fam, pesta, guer-
res... s'acaba la prosperitat

Elaborar un diari 
d'una expedició 

mercantil

La conquesta 
de Mallorca: 

negoci i poder?

Situar en l'espai i el temps
Contrastar fonts
Relacionar passat i present
Organitzar la informació
Afavorir la igualtat 
de gènere
Pensar críticament

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

5
Els regnes 
cristians 

peninsulars

1. La creació i expansió dels regnes cristians 
occidentals
2. Quines transformacions socials va suposar 
l'expansió territorial?
3. Com era la Corona de Castella?
4. Per què va ser tan conflictiva la Baixa Edat 
Mitjana?
5. Quines particularitats presenta l'art medi-
eval de Castella i Lleó?

5
El pelegrinatge 
a Sant Jaume

Aprenentatge 
basat en jocs

Què en saps 
dels regnes 
cristians?

Fase I. D'on vinc?
Fase II. Viure en temps de 
guerra
Fase III. El moment decisiu
Fase IV. La tornada
Fase V. Les imatges del 
viatge

Elaborar un joc 
sobre una història 

de frontera

Per què es 
va produir el 
progrom jueu 

de 1391?

Relacionar passat i present
Posar-se en la seva 
mentalitat
Afavorir la igualtat 
de gènere
Situar en l'espai i temps
Valorar el patrimoni col·lectiu
Pensar críticament

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

6
Els grans 

descobriments 
geogràfics

1. Com va canviar Europa l'Edat Moderna?
2. Quina nova monarquia van crear els Reis 
Catòlics?
3. Què buscava Colom quan va emprendre el 
seu viatge?
4. Volien Magalhaes i Elcano fer la volta al món?
5. Quins pobles van trobar al Nou Món?

6
Un món 

per navegar

Aprenentatge 
basat en jocs

Què en saps 
dels viatges 
al segle xv?

Fase I. Un món nou
Fase II. Nous monarques per 
a una nova època
Fase III. El gran viatge de 
Cristòfor Colom
Fase IV. La primera circunna-
vegació
Fase V. A la trobada dels 
pobles precolombins

Gravar un pod-
cast sobre la pri-

mera volta al món

Una nova ruta 
de la seda?

Analitzar processos històrics
Relacionar passat i present
Situar en l'espai i temps
Contrastar fonts
Posar-se en la seva men-
talitat
Afavorir la igualtat 
de gènere
Organitzar la informació

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)
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LLIBRE DE CONSULTA QUADERN D'APRENENTATGE

Tema Sabers Situació Metodologia
Itinerari d'aprenentatge

Avalua què ens 
diuen les fonts

Avalua el que has après
ODS

Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

1
La fragmentació 

del món antic 
i el llegat 

d'Al-Àndalus

1. Com es va iniciar l'Edat Mitjana?
2. Va ser l'Imperi bizantí una continuïtat del 
romà?
3. Com va transformar Europa els regnes 
germànics?
4. Els visigots a Hispània i a Catalunya
5. Va aconseguir Carlemany crear un gran 
imperi cristià?
6. Com va ser l'art cristià a Orient i a Occident?
7. Un nou protagonista, l'islam
8. Al-Àndalus, com es va originar i evolucionar?
9. D'on provenia la prosperitat econòmica?
10. Com era la vida en una ciutat andalusina?
11. Quin és el llegat artístic i cultural andalusí?

1
Muladís, 

mossàrabs 
i jueus

Flipped 
Classroom

Què saps de 
la fragmentació 
del món antic?

Fase I. Com es va fragmen-
tar l'Imperi romà?
Fase II. Qui va construir la 
catedral de Santa Sofia?
Fase III. Com van trans-
formar Europa els regnes 
germànics?
Fase IV. Com va crear Carle-
many un gran imperi cristià?
Fase V. Com es va expandir 
l'Islam?
Fase VI. Qui va construir la 
mezquita de Còrdova?
Fase VII. Com era viure a 
una ciutat andalusí?
Fase VIII. Què diferencia l'art 
cristià i el musulmà?

Elaborar un re-
portatge sobre la 
diversitat cultural 
al mare nostrum

Va contribuir 
Al-Àndalus 
a millorar la 
nostra salut?

Interpretar la multicausalitat
Organitzar la informació
Valorar el patrimoni col·lectiu
Situar en l'espai i temps
Relacionar passat i present

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

2
L'Europa feudal

1. Per què es va implantar el feudalisme a 
Europa?
2. A qui beneficiava la societat estamental?
3. Com s'organitzava un feu?
4. Com vivien els nobles?
5. Com vivien els pagesos?
6. Quin lloc ocupava l'Església en la societat 
feudal?
7. L'art romànic, un art essencialment religiós?

2
Al servei del 

comte de 
Mataplana

Aprenentatge 
basat en projectes

Com sorgeix 
el feudalisme?

Fase I. Com vivien els no 
privilegiats?
Fase II. Com aconseguir el 
suport dels cavallers?
Fase III. Com ajuden les 
dones al funcionament del 
feu?
Fase IV. Com és el meu 
castell?
Fase V. Quin paper té l'es-
glésia en el meu feu?
Fase VI. El romànic

Elaborar el pro-
jecte d'un feu 

medieval

Per què es va 
dur a terme 

la croada 
albigesa?

Organitzar la informació
Contrastar fonts
Resoldre reptes
Afavorir la igualtat 
de gènere
Relacionar passat i present

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

3
El ressorgiment 
de les ciutats 
i el comerç

1. Què va produir el ressorgiment urbà?
2. Com es va produir l'expansió medieval?
3. Com eren les ciutats medievals?
4. Qui manava durant l'Edat Mitjana?
5. Com va afectar la Pesta Negra a la socie-
tat europea?
6. L'art gòtic, testimoni de l'expansió urbana

3
La ciutat 

fa més lliure

Aprenentatge 
basat en projectes

Per què reneixen 
les ciutats?

Fase I. Quina relació hi ha 
entre els invents de l'època i 
el ressorgir de les ciutats?
Fase II. Com aconseguir 
l'expansió comercial?
Fase III. Com va arribar la 
pesta negra a la ciutat?
Fase IV. Com aconseguir el 
renaixement de les ciutats 
després de la pesta negra?
Fase V. Qui habita a les 
ciutats?
Fase VI. Qui governa el 
territori?
Fase VII El gòtic

Dissenyar una 
ciutat medieval

Què va ser 
l'òptim climà-
tic medieval?

Interpretar la multicausalitat
Organitzar la informació
Valorar el patrimoni col·lectiu
Resoldre reptes
Relacionar passat i present

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

4
Catalunya dins la 
Corona d'Aragó

1. Com es van crear els primers comtats 
catalans?
2. Pot un regne sorgir d'un matrimoni?
3. Com es governava la Corona d'Aragó?
4. L'expansió mediterrània i l'auge comercial
5. Quins braços formaven la societat?
6. Com va esclatar una guerra civil?
7. Com és l'art romànic català?
8. Com és l'art gòtic català?

4
Tots els camins 

de la mar

Aprenentatge 
basat en projectes

Coneixes 
els territoris 
de la Corona 

d'Aragó?

Fase I. Del Pirineu a la plana. 
Expansió territorial dels 
comtats
Fase II. Mirem cap el mar
Fase III. I què portem de 
mar enllà?
Fase IV. Llevem l'àncora!
Fase V. Fam, pesta, guer-
res... s'acaba la prosperitat

Elaborar un diari 
d'una expedició 

mercantil

La conquesta 
de Mallorca: 

negoci i poder?

Situar en l'espai i el temps
Contrastar fonts
Relacionar passat i present
Organitzar la informació
Afavorir la igualtat 
de gènere
Pensar críticament

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

5
Els regnes 
cristians 

peninsulars

1. La creació i expansió dels regnes cristians 
occidentals
2. Quines transformacions socials va suposar 
l'expansió territorial?
3. Com era la Corona de Castella?
4. Per què va ser tan conflictiva la Baixa Edat 
Mitjana?
5. Quines particularitats presenta l'art medi-
eval de Castella i Lleó?

5
El pelegrinatge 
a Sant Jaume

Aprenentatge 
basat en jocs

Què en saps 
dels regnes 
cristians?

Fase I. D'on vinc?
Fase II. Viure en temps de 
guerra
Fase III. El moment decisiu
Fase IV. La tornada
Fase V. Les imatges del 
viatge

Elaborar un joc 
sobre una història 

de frontera

Per què es 
va produir el 
progrom jueu 

de 1391?

Relacionar passat i present
Posar-se en la seva 
mentalitat
Afavorir la igualtat 
de gènere
Situar en l'espai i temps
Valorar el patrimoni col·lectiu
Pensar críticament

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

6
Els grans 

descobriments 
geogràfics

1. Com va canviar Europa l'Edat Moderna?
2. Quina nova monarquia van crear els Reis 
Catòlics?
3. Què buscava Colom quan va emprendre el 
seu viatge?
4. Volien Magalhaes i Elcano fer la volta al món?
5. Quins pobles van trobar al Nou Món?

6
Un món 

per navegar

Aprenentatge 
basat en jocs

Què en saps 
dels viatges 
al segle xv?

Fase I. Un món nou
Fase II. Nous monarques per 
a una nova època
Fase III. El gran viatge de 
Cristòfor Colom
Fase IV. La primera circunna-
vegació
Fase V. A la trobada dels 
pobles precolombins

Gravar un pod-
cast sobre la pri-

mera volta al món

Una nova ruta 
de la seda?

Analitzar processos històrics
Relacionar passat i present
Situar en l'espai i temps
Contrastar fonts
Posar-se en la seva men-
talitat
Afavorir la igualtat 
de gènere
Organitzar la informació

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)
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ÍNDEX  GEOGRAFIA I HISTÒRIA 2

LLIBRE DE CONSULTA QUADERN D'APRENENTATGE

Tema Sabers Situació Metodologia
Itinerari d'aprenentatge

Avalua què ens 
diuen les fonts

Avalua el que has après
ODS

Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

7
L'Època del 

Renaixement

1. Com va contribuir la impremta a la difusió 
de l'Humanisme?
2. Per què va voler Luter reformar l'Església?
3. Com va reaccionar l'Església catòlica a la 
Reforma?
4. El Renaixement, ruptura o retorn a l'Antiguitat?
5. Com buscaven els artistes la bellesa?
6. Per on es va expandir el Renaixement?

7
Humanisme i 
Renaixement 
de la mà de 
Sofonisba

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de l'època de 
l'Humanisme?

Fase I. La meva educació
Fase II. Temps convulsos per 
a la fe
Fase III. Viure a l'època dau-
rada de l'art
Fase IV. Tantes coses noves!
Fase V. Artistes i mecenes
Fase VI. El nou art recorre 
Europa

Reinterpretar 
el passat: 

Renaixement 
Updated

Nebrija, 
un humanista 

innovador

Organitzar la informació
Relacionar passat i present
Contrastar fonts
Pensar críticament
Afavorir la igualtat 
de gènere
Valorar el patrimoni col·lectiu
Situar en l'espai i temps

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

8
Auge i declivi 

de l'Imperi 
dels Àustries

1. Quin va ser l'origen de l'Imperi de Carles V?
2. Com es va produir la conquesta d'Amèrica?
3. L'explotació de les índies i la societat colonial
4. Quin va ser l'impacte d'Amèrica en l'eco-
nomia i la societat espanyoles
5. Felip II, com governar un immens imperi?
6. Per què es va produir una crisi econòmica 
durant el segle xvii?
7. Com van perdre la seva hegemonia els 
Àustries del segle xvii?
8. Com era i vivia la societat hispànica?
9. El Renaixement a Espanya
10. El Barroc a Espanya
11. Catalunya sota els Àustries

8
Catalunya 

sota els Àustries

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
del que succeïa 

a Catalunya 
a l'època 

dels Àustries?

Fase I. Un imperi on no es 
ponia el sol
Fase II. Un racó de l'imperi
Fase III. Entre la crisi econò-
mica i la recuperació
Fase IV. Bandolers
Fase V. Revolta, guerra, 
partició
Fase VI. Art en una època de 
decadència

Elaborar un ro-
manç o altres ti-
pus de cròniques 

de l'època

Per què va ser 
perseguida 
la població 

gitana?

Relacionar passat i present
Contrastar fonts
Interpretar la multicausalitat
Valorar el patrimoni col·lectiu
Organitzar la informació
Posar-se en la seva 
mentalitat
Situar en l'espai i el temps

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

9
L'Europa 

del segle XVII

1. La Guerra dels Trenta Anys
2. L'Europa dels monarques absoluts
3. On va sorgir el parlamentarisme?
4. Un període de crisi i canvi econòmics
5. Com es va produir la revolució científica?
6. L'esperit del Barroc
7. L'art barroc

9
Una Europa 

en crisi?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
del segle xvii 

europeu?

Fase I. Fugir de la violència
Fase II. Cercant refugi a la 
França del rei Sol
Fase III. Un peu a l'Anglaterra 
parlamentària
Fase IV. Tot comença a 
canviar... la meva visita a les 
Províncies Unides
Fase V. La meva veritable pàtria
Fase VI. Un passeig pel Barroc

Organitzar 
una exposició 

del Barroc

Per què acu-
saven algunes 
dones de ser 

bruixes?

Organitzar la informació
Contrastar fonts
Situar en l'espai i temps
Relacionar passat i present
Afavorir la igualtat 
de gènere
Valorar el patrimoni col·lectiu

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

ODS. 
L’emergència 

climàtica

1. Què és i què provoca el canvi climàtic?
2. Com ens afecta l'escalfament de la Terra?
3. El canvi climàtic augmenta les desigualtats?
4. Quin podria ser el seu impacte en el futur?
5. Què és la petjada ecològica?
6. Com podem fer front a l'emergència 
climàtica?

Podem combatre 
l'escalfament del 

planeta?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps del 
canvi climàtic?

Fase I. Què provoca el canvi 
climàtic?
Fase II. Quins efectes se'n 
deriven?
Fase III. El canvi climàtic ens 
afecta a tots per igual?
Fase IV. Podem reduir la 
nostra petjada ecològica?

Gravar un vídeo 
multipantalla

Pot ser l'hi-
drògen verd la 
solució al canvi 

climàtic?

Contrastar fonts
Observar la localització
Interpretar la multicausalitat
Pensar críticament
Assumir un compromís 
personal
Adoptar un compromís 
col·lectiu

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

10
Un creixement 

desigual. 
La població

1 Com es distribueix la població mundial?
2. Quins indicadors fem servir per estudiar la 
població?
3. Què es la transició demogràfica?
4. On creix més la població?
5. Com s'estructura la població?
6. Què és una piràmide de població?
7. Quines característiques demogràfiques 
presenta Europa?
8. Per què Espanya no arriba al relleu gene-
racional?
9. Recursos, territori i població

10
Com equilibrem 

població i recursos?

Aprenentatge 
basat en projectes

Saps cap a on va la 
població mundial?

Fase I. Estem davant una 
bomba demogràfica?
Fase II. Per què vivim tots als 
mateixos llocs?
Fase III. Per què creix la 
població?
Fase IV. Sempre ha crescut 
tant la població mundial?
Fase V. Anem cap a un món 
de població envellida?
Fase VI. La UE i Espanya, dos 
camins paral·lels

Participar en una 
Conferència Inter-
nacional de Po-

blació 

El repte de 
l'envelliment 

de la població

Contrastar fonts
Observar la localització
Pensar críticament
Analitzar processos 
geogràfics
Interpretar la multicausalitat

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

11
Un món 

de ciutats

1. Per què el món és cada vegada més urbà?
2. Què són les ciutats?
3. Com han evolucionat les ciutats?
4. Quina forma tenen les ciutats?
5. Quines activitats es desenvolupen a les 
grans ciutats?
6. Té cada zona de la ciutat una activitat  pròpia?
7. Com serà la ciutat del futur?
8. Com són les ciutats europees? I les espanyoles? 

11
Caminem cap a 
ciutats inclusives 

i sostenibles?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps del 
camp i la ciutat?

Fase I. I tú, on vius?
Fase II. Un món urbanitzat 
amb ciutats cada vegada més 
grans
Fase III. Com són les ciutats 
del continent europeu?
Fase IV. Com reconèixer la 
trama urbana i les funcions 
d'una ciutat?
Fase V. Per què el futur de 
les ciutats passa per ser 
sostenibles?

Dissenyar la millo-
ra inclusiva i sos-
tenible d'un espai 

públic

Viurem millor 
en ciutats 

intel·ligents?

Contrastar fonts
Observar la localització
Interpretar la multicausalitat
Analitzar processos 
geogràfics
Adoptar un compromís 
col·lectiu

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

12
Població 

i poblament 
de Catalunya

1. Quina població té Catalunya?
2. Qui són els catalans i les catalanes?
3. Com evoluciona la població de Catalunya?
4. Catalunya, terra d'acollida?
5. Com és la Catalunya urbana?
6. Com és la Catalunya rural?

12
Ciutats super-

poblades i 
despoblament 

rural?

Flipped 
Classroom

Què en saps 
de la quantitat de 

persones que viuen 
a Catalunya i a on?

Fase I. Som molts, però com 
ens repartim?
Fase II. La població catalana 
està envellint?
Fase III. Les grans ciutats: un 
bon lloc per viure?
Fase IV. Com intenta sobre-
viure la Catalunya rural?

Dissenyar la cam-
panya d'un poble 
per atreure nous 

veïns

Quin impacte ha 
tingut la covid 
en la població 
de Cataunya?

Contrastar fonts
Observar la localització
Organitzar la informació
Pensar críticament

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)
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LLIBRE DE CONSULTA QUADERN D'APRENENTATGE

Tema Sabers Situació Metodologia
Itinerari d'aprenentatge

Avalua què ens 
diuen les fonts

Avalua el que has après
ODS

Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

7
L'Època del 

Renaixement

1. Com va contribuir la impremta a la difusió 
de l'Humanisme?
2. Per què va voler Luter reformar l'Església?
3. Com va reaccionar l'Església catòlica a la 
Reforma?
4. El Renaixement, ruptura o retorn a l'Antiguitat?
5. Com buscaven els artistes la bellesa?
6. Per on es va expandir el Renaixement?

7
Humanisme i 
Renaixement 
de la mà de 
Sofonisba

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de l'època de 
l'Humanisme?

Fase I. La meva educació
Fase II. Temps convulsos per 
a la fe
Fase III. Viure a l'època dau-
rada de l'art
Fase IV. Tantes coses noves!
Fase V. Artistes i mecenes
Fase VI. El nou art recorre 
Europa

Reinterpretar 
el passat: 

Renaixement 
Updated

Nebrija, 
un humanista 

innovador

Organitzar la informació
Relacionar passat i present
Contrastar fonts
Pensar críticament
Afavorir la igualtat 
de gènere
Valorar el patrimoni col·lectiu
Situar en l'espai i temps

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

8
Auge i declivi 

de l'Imperi 
dels Àustries

1. Quin va ser l'origen de l'Imperi de Carles V?
2. Com es va produir la conquesta d'Amèrica?
3. L'explotació de les índies i la societat colonial
4. Quin va ser l'impacte d'Amèrica en l'eco-
nomia i la societat espanyoles
5. Felip II, com governar un immens imperi?
6. Per què es va produir una crisi econòmica 
durant el segle xvii?
7. Com van perdre la seva hegemonia els 
Àustries del segle xvii?
8. Com era i vivia la societat hispànica?
9. El Renaixement a Espanya
10. El Barroc a Espanya
11. Catalunya sota els Àustries

8
Catalunya 

sota els Àustries

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
del que succeïa 

a Catalunya 
a l'època 

dels Àustries?

Fase I. Un imperi on no es 
ponia el sol
Fase II. Un racó de l'imperi
Fase III. Entre la crisi econò-
mica i la recuperació
Fase IV. Bandolers
Fase V. Revolta, guerra, 
partició
Fase VI. Art en una època de 
decadència

Elaborar un ro-
manç o altres ti-
pus de cròniques 

de l'època

Per què va ser 
perseguida 
la població 

gitana?

Relacionar passat i present
Contrastar fonts
Interpretar la multicausalitat
Valorar el patrimoni col·lectiu
Organitzar la informació
Posar-se en la seva 
mentalitat
Situar en l'espai i el temps

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

9
L'Europa 

del segle XVII

1. La Guerra dels Trenta Anys
2. L'Europa dels monarques absoluts
3. On va sorgir el parlamentarisme?
4. Un període de crisi i canvi econòmics
5. Com es va produir la revolució científica?
6. L'esperit del Barroc
7. L'art barroc

9
Una Europa 

en crisi?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
del segle xvii 

europeu?

Fase I. Fugir de la violència
Fase II. Cercant refugi a la 
França del rei Sol
Fase III. Un peu a l'Anglaterra 
parlamentària
Fase IV. Tot comença a 
canviar... la meva visita a les 
Províncies Unides
Fase V. La meva veritable pàtria
Fase VI. Un passeig pel Barroc

Organitzar 
una exposició 

del Barroc

Per què acu-
saven algunes 
dones de ser 

bruixes?

Organitzar la informació
Contrastar fonts
Situar en l'espai i temps
Relacionar passat i present
Afavorir la igualtat 
de gènere
Valorar el patrimoni col·lectiu

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

ODS. 
L’emergència 

climàtica

1. Què és i què provoca el canvi climàtic?
2. Com ens afecta l'escalfament de la Terra?
3. El canvi climàtic augmenta les desigualtats?
4. Quin podria ser el seu impacte en el futur?
5. Què és la petjada ecològica?
6. Com podem fer front a l'emergència 
climàtica?

Podem combatre 
l'escalfament del 

planeta?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps del 
canvi climàtic?

Fase I. Què provoca el canvi 
climàtic?
Fase II. Quins efectes se'n 
deriven?
Fase III. El canvi climàtic ens 
afecta a tots per igual?
Fase IV. Podem reduir la 
nostra petjada ecològica?

Gravar un vídeo 
multipantalla

Pot ser l'hi-
drògen verd la 
solució al canvi 

climàtic?

Contrastar fonts
Observar la localització
Interpretar la multicausalitat
Pensar críticament
Assumir un compromís 
personal
Adoptar un compromís 
col·lectiu

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

10
Un creixement 

desigual. 
La població

1 Com es distribueix la població mundial?
2. Quins indicadors fem servir per estudiar la 
població?
3. Què es la transició demogràfica?
4. On creix més la població?
5. Com s'estructura la població?
6. Què és una piràmide de població?
7. Quines característiques demogràfiques 
presenta Europa?
8. Per què Espanya no arriba al relleu gene-
racional?
9. Recursos, territori i població

10
Com equilibrem 

població i recursos?

Aprenentatge 
basat en projectes

Saps cap a on va la 
població mundial?

Fase I. Estem davant una 
bomba demogràfica?
Fase II. Per què vivim tots als 
mateixos llocs?
Fase III. Per què creix la 
població?
Fase IV. Sempre ha crescut 
tant la població mundial?
Fase V. Anem cap a un món 
de població envellida?
Fase VI. La UE i Espanya, dos 
camins paral·lels

Participar en una 
Conferència Inter-
nacional de Po-

blació 

El repte de 
l'envelliment 

de la població

Contrastar fonts
Observar la localització
Pensar críticament
Analitzar processos 
geogràfics
Interpretar la multicausalitat

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

11
Un món 

de ciutats

1. Per què el món és cada vegada més urbà?
2. Què són les ciutats?
3. Com han evolucionat les ciutats?
4. Quina forma tenen les ciutats?
5. Quines activitats es desenvolupen a les 
grans ciutats?
6. Té cada zona de la ciutat una activitat  pròpia?
7. Com serà la ciutat del futur?
8. Com són les ciutats europees? I les espanyoles? 

11
Caminem cap a 
ciutats inclusives 

i sostenibles?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps del 
camp i la ciutat?

Fase I. I tú, on vius?
Fase II. Un món urbanitzat 
amb ciutats cada vegada més 
grans
Fase III. Com són les ciutats 
del continent europeu?
Fase IV. Com reconèixer la 
trama urbana i les funcions 
d'una ciutat?
Fase V. Per què el futur de 
les ciutats passa per ser 
sostenibles?

Dissenyar la millo-
ra inclusiva i sos-
tenible d'un espai 

públic

Viurem millor 
en ciutats 

intel·ligents?

Contrastar fonts
Observar la localització
Interpretar la multicausalitat
Analitzar processos 
geogràfics
Adoptar un compromís 
col·lectiu

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)

12
Població 

i poblament 
de Catalunya

1. Quina població té Catalunya?
2. Qui són els catalans i les catalanes?
3. Com evoluciona la població de Catalunya?
4. Catalunya, terra d'acollida?
5. Com és la Catalunya urbana?
6. Com és la Catalunya rural?

12
Ciutats super-

poblades i 
despoblament 

rural?

Flipped 
Classroom

Què en saps 
de la quantitat de 

persones que viuen 
a Catalunya i a on?

Fase I. Som molts, però com 
ens repartim?
Fase II. La població catalana 
està envellint?
Fase III. Les grans ciutats: un 
bon lloc per viure?
Fase IV. Com intenta sobre-
viure la Catalunya rural?

Dissenyar la cam-
panya d'un poble 
per atreure nous 

veïns

Quin impacte ha 
tingut la covid 
en la població 
de Cataunya?

Contrastar fonts
Observar la localització
Organitzar la informació
Pensar críticament

Diana (o rúbrica 
d'aprenentatge)



32

ÍNDEX  GEOGRAFIA I HISTÒRIA 3

LLIBRE DE CONSULTA QUADERN D'APRENENTATGE

Tema Sabers Situació Metodologia
Itinerari d'aprenentatge

Avalua què ens 
diuen les fonts

Avalua el que has après
ODS

Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

1
El marc físic 

de les activitats 
humanes

1. Què entenem per paisatge?
2. Com és el relleu dels continents de la Terra?
3. Com són el relleu i els rius d'Europa?
4. Com és el relleu d'Espanya?
5. Com és el relleu de Catalunya?
6. Com són les costes i els rius d'Espanya?
7. Com són les costes i els rius de Catalunya?
8. Per què són tan diferents els paisatges de 
la Terra?
9. Com són els paisatges d'Espanya i de Catalunya?
10. Quins problemes i reptes mediambientals 
afronten els paisatges?
11. Quins són els espais naturals protegits 
d'Espanya?

1
El medi físic 

importa?

Aprenentatge 
basat en projectes

Quin tipus 
de paisatges 

coneixes?

Fase I. Hi ha una ajuda recíproca 
entre els éssers humans i la 
Terra?
Fase II. Com són els paisatges 
naturals del nostre planeta?
Fase III. Podem trobar paisatges 
naturals a Espanya?
Fase IV. Com és el paisatge 
natural on vius?
Fase V. Preservem els valors 
naturals, socials i econòmics 
dels paisatges

Elaborar un 
cartell informatiu

Cabañeros, 
un parc nacional 

protegit

Pensar críticament
Organitzar la informació
Observar la localització
Analitzar processos
Valorar el patrimoni 
col·lectiu

Rúbrica 
d'aprenentatge

2
L'organització 

política dels Estats

1. Què és l'Estat i quines funcions té?
2. Com es governen els Estats?
3. Com funciona l'Estat espanyol?
4. Quins objectius persegueix la Unió Europea?
5. Què són les relacions internacionals?

2
Com ens 

organitzem per 
viure en pau? 

Ho aconseguim?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps de 
l'organització de la 
societat en Estats?

Fase I. Quins són els elements i les 
funcions que defineixen un Estat?
Fase II. Quins sistemes de 
govern hi ha al món?
Fase III. Quin és el funcionament 
de l'Estat espanyol?
Fase IV. Què és i què fa la Unió 
Europea?
Fase V. Quines relacions s'esta-
bleixen entre Estats?

Organitzar una 
campanya electo-
ral per governar

Per què 
va haver-hi 
un assalt al 

Capitoli dels 
EUA?

Contrastar fonts
Observar la localització
Pensar críticament
Resoldre reptes
Analitzar processos
Adoptar un compromís 
col·lectiu
Contribuir a la cultura 
mundial

Rúbrica 
d'aprenentatge

3
L'organització de 
l'economia global

1. Què és l'activitat econòmica?
2. Com s'organitza el sistema productiu?
3. Els sistemes econòmics
4. Vivim en un món globalitzat?
5. Què impulsa la globalització?
6. Les multinacionals, protagonistes de la 
globalització
7. A qui beneficia la globalització?

3
Ser emprenedor 

en un món 
globalitzat

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps de 
crear un negoci?

Fase I. Com funciona l'activitat 
econòmica?
Fase II. Quins elements intervenen 
en les activitats econòmiques?
Fase III. Quina és la finalitat dels 
impostos?
Fase IV. Totes les economies del 
món funcionen igual?
Fase V. Com podem desenvo-
lupar una empresa en un món 
globalitzat?
Fase VI. A quina competència 
cal fer front?
Fase VII. A quins desafiaments s'en-
fronta la globalització del mercat?
Fase VIII. Què és una empresa 
ecològicament responsable i 
sostenible?

Elaborar i presen-
tar una proposta 
viable de negoci

Com funciona 
una empresa 
globalitzada?

Organitzar la informació
Analitzar processos
Interpretar la 
multicausalitat
Afavorir la igualtat 
de gènere
Pensar críticament

Rúbrica 
d'aprenentatge

4
Els moviments 

migratoris

1. Què són les migracions?
2. Quines causes i conseqüències tenen les 
migracions?
3. Quins són els principals fluxos migratoris 
mundials?
4. Migrants en un món globalitzat?
5. Com són els moviments migratoris a Europa?
6. L'evolució de la migració espanyola
7. Espanya, destí d'immigrants

4
Per què emigren 

les persones?

Flipped 
Classroom

Què en saps 
dels moviments 

migratoris?

Fase I. Per què tenen lloc les 
migracions?
Fase II. Cap a on es dirigeixen 
els migrants actualment?
Fase III. Com han estat i són actu-
alment les migracions a Europa?
Fase IV. Per què Espanya ha 
estat un país d'emigrants i ara 
d'immigrants?
Fase V. Quins objectius ens hem 
marcat respecte a les migracions?

Promoure una acció 
de conscienciació 

sobre les migracions

Tots som 
migrants

Analitzar processos
Contribuir a la cultura 
mundial
Observar la localització
Pensar críticament
Interpretar la 
multicausalitat
Adoptar un compromís 
col·lectiu
Reconèixer la 
multiculturalitat

Rúbrica 
d'aprenentatge

5
El sector primari 

al món

1. D'on provenen els nostres aliments?
2. Quins factors influeixen en les activitats 
agràries?
3. Com forma l'ésser humà els paisatges agraris?
4. Paisatges agraris espanyols
5. Com es conrea al món?
6. Per què produeixen menys els sistemes 
agraris tradicionals?
7. Cap a on es dirigeixen els sistemes agraris 
evolucionats?
8. És sostenible la ramaderia actual?
9. Existeixen alternatives sostenibles a la 
pesca de captura?

5
La nostra 

alimentació 
és sana 

i sostenible?

Aprenentatge 
basat en projectes

D'on obtenim 
els aliments?

Fase I. Tothom s'alimenta igual?
Fase II. Tots els sistemes agraris 
són sostenibles?
Fase III. Tota la ramaderia és 
sostenible?
Fase IV. És el mateix la pesca 
que l'aqüicultura?
Fase V. Podem contribuir al con-
sum i a la producció d'aliments 
sostenibles?

Obrir 
un restaurant 
quilòmetre 0

Els sistemes 
silvopastorals 

són una solució 
al desbosca-

ment?

Contrastar fonts
Observar la localització
Adoptar un compromís 
col·lectiu
Organitzar la informació
Pensar críticament

Rúbrica 
d'aprenentatge

6
El sector 

secundari 
al segle XXI

1. Quines activitats inclou el sector secundari?
2. Com ha evolucionat l'activitat industrial?
3. Estem immersos en la Quarta Revolució 
Industrial?
4. On es localitzen els espais industrials?
5. Quines són les grans regions industrials 
del món?
6. Quines fonts d'energia mouen el món?
7. Existeix un problema energètic?
8. Com està canviant la indústria minera?

6
Quines solucions 
energètiques hi 

ha per a un món 
industrialitzat?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de la producció 

d'energia?

Fase I. Què engloba i com ha 
evolucionat el sector secundari?
Fase II. Estem vivint una 4a 
revolució industrial?
Fase III. On es localitza la indús-
tria al món?
Fase IV. Quins reptes ha d'afron-
tar el sector secundari?
Fase V. Necessitem energies 
renovables?
Fase VI. És possible la transició 
energètica a Espanya?

Presentar un 
estudi de mesures 

sostenibles per 
a la Comunitat

Què hi ha rere 
els nostres 

telèfons mòbils?

Analitzar processos
Pensar críticament
Interpretar la 
multicausalitat
Observar la localització
Assumir un compromís 
col·lectiu
Contrastar fonts
Assumir un compromís 
personal

Rúbrica 
d'aprenentatge
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Tema Sabers Situació Metodologia
Itinerari d'aprenentatge

Avalua què ens 
diuen les fonts

Avalua el que has après
ODS

Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

1
El marc físic 

de les activitats 
humanes

1. Què entenem per paisatge?
2. Com és el relleu dels continents de la Terra?
3. Com són el relleu i els rius d'Europa?
4. Com és el relleu d'Espanya?
5. Com és el relleu de Catalunya?
6. Com són les costes i els rius d'Espanya?
7. Com són les costes i els rius de Catalunya?
8. Per què són tan diferents els paisatges de 
la Terra?
9. Com són els paisatges d'Espanya i de Catalunya?
10. Quins problemes i reptes mediambientals 
afronten els paisatges?
11. Quins són els espais naturals protegits 
d'Espanya?

1
El medi físic 

importa?

Aprenentatge 
basat en projectes

Quin tipus 
de paisatges 

coneixes?

Fase I. Hi ha una ajuda recíproca 
entre els éssers humans i la 
Terra?
Fase II. Com són els paisatges 
naturals del nostre planeta?
Fase III. Podem trobar paisatges 
naturals a Espanya?
Fase IV. Com és el paisatge 
natural on vius?
Fase V. Preservem els valors 
naturals, socials i econòmics 
dels paisatges

Elaborar un 
cartell informatiu

Cabañeros, 
un parc nacional 

protegit

Pensar críticament
Organitzar la informació
Observar la localització
Analitzar processos
Valorar el patrimoni 
col·lectiu

Rúbrica 
d'aprenentatge

2
L'organització 

política dels Estats

1. Què és l'Estat i quines funcions té?
2. Com es governen els Estats?
3. Com funciona l'Estat espanyol?
4. Quins objectius persegueix la Unió Europea?
5. Què són les relacions internacionals?

2
Com ens 

organitzem per 
viure en pau? 

Ho aconseguim?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps de 
l'organització de la 
societat en Estats?

Fase I. Quins són els elements i les 
funcions que defineixen un Estat?
Fase II. Quins sistemes de 
govern hi ha al món?
Fase III. Quin és el funcionament 
de l'Estat espanyol?
Fase IV. Què és i què fa la Unió 
Europea?
Fase V. Quines relacions s'esta-
bleixen entre Estats?

Organitzar una 
campanya electo-
ral per governar

Per què 
va haver-hi 
un assalt al 

Capitoli dels 
EUA?

Contrastar fonts
Observar la localització
Pensar críticament
Resoldre reptes
Analitzar processos
Adoptar un compromís 
col·lectiu
Contribuir a la cultura 
mundial

Rúbrica 
d'aprenentatge

3
L'organització de 
l'economia global

1. Què és l'activitat econòmica?
2. Com s'organitza el sistema productiu?
3. Els sistemes econòmics
4. Vivim en un món globalitzat?
5. Què impulsa la globalització?
6. Les multinacionals, protagonistes de la 
globalització
7. A qui beneficia la globalització?

3
Ser emprenedor 

en un món 
globalitzat

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps de 
crear un negoci?

Fase I. Com funciona l'activitat 
econòmica?
Fase II. Quins elements intervenen 
en les activitats econòmiques?
Fase III. Quina és la finalitat dels 
impostos?
Fase IV. Totes les economies del 
món funcionen igual?
Fase V. Com podem desenvo-
lupar una empresa en un món 
globalitzat?
Fase VI. A quina competència 
cal fer front?
Fase VII. A quins desafiaments s'en-
fronta la globalització del mercat?
Fase VIII. Què és una empresa 
ecològicament responsable i 
sostenible?

Elaborar i presen-
tar una proposta 
viable de negoci

Com funciona 
una empresa 
globalitzada?

Organitzar la informació
Analitzar processos
Interpretar la 
multicausalitat
Afavorir la igualtat 
de gènere
Pensar críticament

Rúbrica 
d'aprenentatge

4
Els moviments 

migratoris

1. Què són les migracions?
2. Quines causes i conseqüències tenen les 
migracions?
3. Quins són els principals fluxos migratoris 
mundials?
4. Migrants en un món globalitzat?
5. Com són els moviments migratoris a Europa?
6. L'evolució de la migració espanyola
7. Espanya, destí d'immigrants

4
Per què emigren 

les persones?

Flipped 
Classroom

Què en saps 
dels moviments 

migratoris?

Fase I. Per què tenen lloc les 
migracions?
Fase II. Cap a on es dirigeixen 
els migrants actualment?
Fase III. Com han estat i són actu-
alment les migracions a Europa?
Fase IV. Per què Espanya ha 
estat un país d'emigrants i ara 
d'immigrants?
Fase V. Quins objectius ens hem 
marcat respecte a les migracions?

Promoure una acció 
de conscienciació 

sobre les migracions

Tots som 
migrants

Analitzar processos
Contribuir a la cultura 
mundial
Observar la localització
Pensar críticament
Interpretar la 
multicausalitat
Adoptar un compromís 
col·lectiu
Reconèixer la 
multiculturalitat

Rúbrica 
d'aprenentatge

5
El sector primari 

al món

1. D'on provenen els nostres aliments?
2. Quins factors influeixen en les activitats 
agràries?
3. Com forma l'ésser humà els paisatges agraris?
4. Paisatges agraris espanyols
5. Com es conrea al món?
6. Per què produeixen menys els sistemes 
agraris tradicionals?
7. Cap a on es dirigeixen els sistemes agraris 
evolucionats?
8. És sostenible la ramaderia actual?
9. Existeixen alternatives sostenibles a la 
pesca de captura?

5
La nostra 

alimentació 
és sana 

i sostenible?

Aprenentatge 
basat en projectes

D'on obtenim 
els aliments?

Fase I. Tothom s'alimenta igual?
Fase II. Tots els sistemes agraris 
són sostenibles?
Fase III. Tota la ramaderia és 
sostenible?
Fase IV. És el mateix la pesca 
que l'aqüicultura?
Fase V. Podem contribuir al con-
sum i a la producció d'aliments 
sostenibles?

Obrir 
un restaurant 
quilòmetre 0

Els sistemes 
silvopastorals 

són una solució 
al desbosca-

ment?

Contrastar fonts
Observar la localització
Adoptar un compromís 
col·lectiu
Organitzar la informació
Pensar críticament

Rúbrica 
d'aprenentatge

6
El sector 

secundari 
al segle XXI

1. Quines activitats inclou el sector secundari?
2. Com ha evolucionat l'activitat industrial?
3. Estem immersos en la Quarta Revolució 
Industrial?
4. On es localitzen els espais industrials?
5. Quines són les grans regions industrials 
del món?
6. Quines fonts d'energia mouen el món?
7. Existeix un problema energètic?
8. Com està canviant la indústria minera?

6
Quines solucions 
energètiques hi 

ha per a un món 
industrialitzat?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de la producció 

d'energia?

Fase I. Què engloba i com ha 
evolucionat el sector secundari?
Fase II. Estem vivint una 4a 
revolució industrial?
Fase III. On es localitza la indús-
tria al món?
Fase IV. Quins reptes ha d'afron-
tar el sector secundari?
Fase V. Necessitem energies 
renovables?
Fase VI. És possible la transició 
energètica a Espanya?

Presentar un 
estudi de mesures 

sostenibles per 
a la Comunitat

Què hi ha rere 
els nostres 

telèfons mòbils?

Analitzar processos
Pensar críticament
Interpretar la 
multicausalitat
Observar la localització
Assumir un compromís 
col·lectiu
Contrastar fonts
Assumir un compromís 
personal

Rúbrica 
d'aprenentatge
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LLIBRE DE CONSULTA QUADERN D'APRENENTATGE

Tema Sabers Situació Metodologia
Itinerari d'aprenentatge

Avalua què ens 
diuen les fonts

Avalua el que has après
ODS

Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

7
Els reptes del 
sector terciari

1. Quina importància té el sector serveis?
2. Per què el transport és un sector estratègic?
3. Hi ha una revolució en les formes de 
mobilitat?
4. Quina importància tenen les activitats 
comercials?
5. Quines són les tendències del comerç de 
béns i serveis?
6. Quin impacte tenen les activitats turístiques?
7. Quin paper juguen els serveis de comu-
nicació?
8. Cap a un nou sector quaternari?

7
Quin paper 
té l'activitat 

comercial al món 
actual?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de l'activitat 
comercial?

Fase I. La diversitat d'activitats 
en el sector terciari
Fase II. Quins canvis s'han pro-
duït en el comerç per accedir als 
béns i serveis?
Fase III. Per què el transport 
és un sector estratègic per a 
l'economia?
Fase IV. Quina importància 
socioeconòmica té l'activitat 
turística?
Fase V. Com ens comuniquem 
i quin paper té el sector qua-
ternari?

Fer una campanya 
de màrqueting 
per fomentar el 
comerç de barri

És possible la 
mobilitat urba-
na sostenible?

Analitzar processos
Observar la localització
Assumir un compromís 
personal
Interpretar la 
multicausalitat
Afavorir la igualtat 
de gènere
Pensar críticament

Rúbrica 
d'aprenentatge

8
El pes de la UE a 

l'economia global

1. La Unió Europea en un món global
2. Quin paper juga el sector primari a la UE?
3. És possible una transició energètica a la UE?
4. Quin paper juga el sector secundari a la UE?
5. Quines fortaleses té el sector terciari a la UE?

8
Contribueix 

la Unió Europea 
a un món millor?

Aprenentatge 
basat en projectes

Quins 
coneixements 
tens de la UE 
i les polítiques 

que desenvolupa?

Fase I. Quin paper té la UE al 
món global?
Fase II. Quina és la importància 
del sector primari a la UE?
Fase III. La UE pot ser més 
sostenible energèticament?
Fase IV. Com és d'important el 
sector secundari a la UE?
Fase V. Quins són els punts forts 
del sector terciari a la UE?

Preparar 
i atorgar el premi 

"europeu/a 
de l'any"

Pot la UE 
solucionar la 

crisi dels xips?

Organitzar la informació
Pensar críticament
Assumir un compromís 
col·lectiu
Observar la localització
Analitzar processos
Contrastar fonts
Afavorir la igualtat 
de gènere

Rúbrica 
d'aprenentatge

9
Espanya a 

l'economia global

1. Quin paper té el sector primari en l'eco-
nomia espanyola?
2. És Espanya una potència agrària expor-
tadora?
3. És possible una transició energètica a 
Espanya?
4. On es localitza la indústria a Espanya?
5. Cap a on es dirigeix la indústria espanyola?
6. Quins reptes té el transport a Espanya?
7. És Espanya un país exportador?
8. Quina és la situació del turisme espanyol 
avui dia?

9
L'economia 

espanyola en 
una fira europea

Aprenentatge 
basat en projectes

Quina és la situació 
de l'economia 

espanyola avui dia?

Fase I. Com es pot aconseguir 
una agricultura més ecològica a 
Espanya?
Fase II. Pot ser Espanya el 
bressol de l'energia renovable 
a Europa?
Fase III. Quin és el poder de la 
indústria a Espanya?
Fase IV. Quin paper ha d'exercir 
el sector terciari espanyol?
Fase V. Com es pot desenvolu-
par un sector terciari sostenible 
a Espanya?

Muntar un estand 
de l'economia 

espanyola en una 
fira europea

Quines 
desigualtats 

laborals patei-
xen les dones?

Observar la localització
Analitzar processos
Organitzar la informació
Interpretar la 
multicausalitat
Pensar críticament

Rúbrica 
d'aprenentatge

10
Un desenvolupa-
ment sostenible

1. Per què no és sostenible el model actual 
de creixement?
2. Està al límit el nostre entorn mediambiental?
3. Com ha de ser el desenvolupament del 
futur?
4. Quines grans desigualtats hi ha al món?
5. Com es mesuren les desigualtats?
6. Com podem corregir la degradació ambi-
ental i les desigualtats?

10
Podem fer 

del món un lloc 
sostenible?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de la contaminació 

de la Terra?

Fase I. Podem continuar com 
fins ara?
Fase II. Com es mesuren les 
desigualtats?
Fase III. Quines grans desigual-
tats hi ha al món?
Fase IV. Què hi podem fer 
nosaltres?

Enregistrar 
un vídeo com 
a influencer

Podrà 
escalfar-se 

Hèlsinki sense 
emissions de 

CO2?

Pensar críticament
Adoptar un compromís 
col·lectiu
Observar la localització
Organitzar la informació
Assumir un compromís 
personal

Rúbrica 
d'aprenentatge

11
Els desafiaments 

del segle XXI

1. Té límits la intel·ligència artificial?
2. Com és la societat de la informació?
3. És la nostra societat més democràtica i 
diversa?
4. Aconseguiran les dones trencar el sostre 
de vidre?
5. Quins són els nous moviments socials?

11
Com és 

el món d'avui?

Aprenentatge 
basat en projectes

Com hem canviat 
aquests darrers 

250 anys!

Fase I. Quins invents tecnolò-
gics canviaran les nostres vides 
en el futur?
Fase II. Un jovent addicte a les 
pantalles?
Fase III. Som una societat més 
tolerant?
Fase IV. Dones que salten 
barreres
Fase V. Democràcia? Sí, gràcies!

Crear una 
càpsula digital de 
la nostra època

A l'educació, 
s'ha aconse-
guit la paritat 

entre nois 
i noies?

Organitzar la informació
Observar la localització
Pensar críticament
Reconèixer la 
multiculturalitat
Afavorir la igualtat 
de gènere

Rúbrica 
d'aprenentatge

12
Reptes 

i oportunitats 
de Catalunya

1. Com s'organitza Catalunya?
2. Quins són els reptes demogràfics de 
Catalunya?
3. Quin futur té el sector primari a Catalunya?
4. Catalunya està preparada per a la transició 
energètica?
5. Com és la nova indústria catalana?
6. Com afecta la digitalització dels serveis a 
Catalunya?
7. Catalunya pot viure d'un turisme més 
sostenible?
8. Quin lloc ocupa Catalunya a Europa?

12
El sector del vi 
està preparat 
per als reptes 
econòmics de 

Catalunya?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de l'economia 
de Catalunya?

Fase I. Quina importància té el 
sector primari?
Fase II. Catalunya és terra de 
vins?
Fase III. Com seran les empreses 
del futur?
Fase IV. Podem ser més sosteni-
bles energèticament?
Fase V. Com fem arribar el camp 
a la taula?
Fase VI. Com marida el vi amb 
el turisme?

Presentar 
una estratègia 
de promoció 
econòmica

Com impacta 
la digitalització 
en el turisme 

de Catalunya?

Analitzar processos
Pensar críticament
Observar la localització
Organitzar la informació
Interpretar la 
multicausalitat
Valorar el patrimoni 
col·lectiu

Rúbrica 
d'aprenentatge

Atles Temàtic del Món
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Tema Sabers Situació Metodologia
Itinerari d'aprenentatge

Avalua què ens 
diuen les fonts

Avalua el que has après
ODS

Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

7
Els reptes del 
sector terciari

1. Quina importància té el sector serveis?
2. Per què el transport és un sector estratègic?
3. Hi ha una revolució en les formes de 
mobilitat?
4. Quina importància tenen les activitats 
comercials?
5. Quines són les tendències del comerç de 
béns i serveis?
6. Quin impacte tenen les activitats turístiques?
7. Quin paper juguen els serveis de comu-
nicació?
8. Cap a un nou sector quaternari?

7
Quin paper 
té l'activitat 

comercial al món 
actual?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de l'activitat 
comercial?

Fase I. La diversitat d'activitats 
en el sector terciari
Fase II. Quins canvis s'han pro-
duït en el comerç per accedir als 
béns i serveis?
Fase III. Per què el transport 
és un sector estratègic per a 
l'economia?
Fase IV. Quina importància 
socioeconòmica té l'activitat 
turística?
Fase V. Com ens comuniquem 
i quin paper té el sector qua-
ternari?

Fer una campanya 
de màrqueting 
per fomentar el 
comerç de barri

És possible la 
mobilitat urba-
na sostenible?

Analitzar processos
Observar la localització
Assumir un compromís 
personal
Interpretar la 
multicausalitat
Afavorir la igualtat 
de gènere
Pensar críticament

Rúbrica 
d'aprenentatge

8
El pes de la UE a 

l'economia global

1. La Unió Europea en un món global
2. Quin paper juga el sector primari a la UE?
3. És possible una transició energètica a la UE?
4. Quin paper juga el sector secundari a la UE?
5. Quines fortaleses té el sector terciari a la UE?

8
Contribueix 

la Unió Europea 
a un món millor?

Aprenentatge 
basat en projectes

Quins 
coneixements 
tens de la UE 
i les polítiques 

que desenvolupa?

Fase I. Quin paper té la UE al 
món global?
Fase II. Quina és la importància 
del sector primari a la UE?
Fase III. La UE pot ser més 
sostenible energèticament?
Fase IV. Com és d'important el 
sector secundari a la UE?
Fase V. Quins són els punts forts 
del sector terciari a la UE?

Preparar 
i atorgar el premi 

"europeu/a 
de l'any"

Pot la UE 
solucionar la 

crisi dels xips?

Organitzar la informació
Pensar críticament
Assumir un compromís 
col·lectiu
Observar la localització
Analitzar processos
Contrastar fonts
Afavorir la igualtat 
de gènere

Rúbrica 
d'aprenentatge

9
Espanya a 

l'economia global

1. Quin paper té el sector primari en l'eco-
nomia espanyola?
2. És Espanya una potència agrària expor-
tadora?
3. És possible una transició energètica a 
Espanya?
4. On es localitza la indústria a Espanya?
5. Cap a on es dirigeix la indústria espanyola?
6. Quins reptes té el transport a Espanya?
7. És Espanya un país exportador?
8. Quina és la situació del turisme espanyol 
avui dia?

9
L'economia 

espanyola en 
una fira europea

Aprenentatge 
basat en projectes

Quina és la situació 
de l'economia 

espanyola avui dia?

Fase I. Com es pot aconseguir 
una agricultura més ecològica a 
Espanya?
Fase II. Pot ser Espanya el 
bressol de l'energia renovable 
a Europa?
Fase III. Quin és el poder de la 
indústria a Espanya?
Fase IV. Quin paper ha d'exercir 
el sector terciari espanyol?
Fase V. Com es pot desenvolu-
par un sector terciari sostenible 
a Espanya?

Muntar un estand 
de l'economia 

espanyola en una 
fira europea

Quines 
desigualtats 

laborals patei-
xen les dones?

Observar la localització
Analitzar processos
Organitzar la informació
Interpretar la 
multicausalitat
Pensar críticament

Rúbrica 
d'aprenentatge

10
Un desenvolupa-
ment sostenible

1. Per què no és sostenible el model actual 
de creixement?
2. Està al límit el nostre entorn mediambiental?
3. Com ha de ser el desenvolupament del 
futur?
4. Quines grans desigualtats hi ha al món?
5. Com es mesuren les desigualtats?
6. Com podem corregir la degradació ambi-
ental i les desigualtats?

10
Podem fer 

del món un lloc 
sostenible?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de la contaminació 

de la Terra?

Fase I. Podem continuar com 
fins ara?
Fase II. Com es mesuren les 
desigualtats?
Fase III. Quines grans desigual-
tats hi ha al món?
Fase IV. Què hi podem fer 
nosaltres?

Enregistrar 
un vídeo com 
a influencer

Podrà 
escalfar-se 

Hèlsinki sense 
emissions de 

CO2?

Pensar críticament
Adoptar un compromís 
col·lectiu
Observar la localització
Organitzar la informació
Assumir un compromís 
personal

Rúbrica 
d'aprenentatge

11
Els desafiaments 

del segle XXI

1. Té límits la intel·ligència artificial?
2. Com és la societat de la informació?
3. És la nostra societat més democràtica i 
diversa?
4. Aconseguiran les dones trencar el sostre 
de vidre?
5. Quins són els nous moviments socials?

11
Com és 

el món d'avui?

Aprenentatge 
basat en projectes

Com hem canviat 
aquests darrers 

250 anys!

Fase I. Quins invents tecnolò-
gics canviaran les nostres vides 
en el futur?
Fase II. Un jovent addicte a les 
pantalles?
Fase III. Som una societat més 
tolerant?
Fase IV. Dones que salten 
barreres
Fase V. Democràcia? Sí, gràcies!

Crear una 
càpsula digital de 
la nostra època

A l'educació, 
s'ha aconse-
guit la paritat 

entre nois 
i noies?

Organitzar la informació
Observar la localització
Pensar críticament
Reconèixer la 
multiculturalitat
Afavorir la igualtat 
de gènere

Rúbrica 
d'aprenentatge

12
Reptes 

i oportunitats 
de Catalunya

1. Com s'organitza Catalunya?
2. Quins són els reptes demogràfics de 
Catalunya?
3. Quin futur té el sector primari a Catalunya?
4. Catalunya està preparada per a la transició 
energètica?
5. Com és la nova indústria catalana?
6. Com afecta la digitalització dels serveis a 
Catalunya?
7. Catalunya pot viure d'un turisme més 
sostenible?
8. Quin lloc ocupa Catalunya a Europa?

12
El sector del vi 
està preparat 
per als reptes 
econòmics de 

Catalunya?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de l'economia 
de Catalunya?

Fase I. Quina importància té el 
sector primari?
Fase II. Catalunya és terra de 
vins?
Fase III. Com seran les empreses 
del futur?
Fase IV. Podem ser més sosteni-
bles energèticament?
Fase V. Com fem arribar el camp 
a la taula?
Fase VI. Com marida el vi amb 
el turisme?

Presentar 
una estratègia 
de promoció 
econòmica

Com impacta 
la digitalització 
en el turisme 

de Catalunya?

Analitzar processos
Pensar críticament
Observar la localització
Organitzar la informació
Interpretar la 
multicausalitat
Valorar el patrimoni 
col·lectiu

Rúbrica 
d'aprenentatge

Atles Temàtic del Món
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diuen les fonts
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Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

1
De serfs a 
ciutadans

1. Com era l'Antic Règim?
2. Quines noves maneres de pensar van sorgir al 
segle xviii?
3. Quina alternativa es va crear enfront de la monar-
quia absoluta?
4. Com van accedir els Borbons al tron espanyol?
5. La Revolució francesa. Va ser el 1789 l'any del 
Tercer Estat?
6. Va acceptar el rei la monarquia constitucional?
7. Què va canviar amb la república?
8. Com va acabar la Revolució francesa?
9. Per què la Revolució francesa va establir les bases 
del món contemporani?
10. Com es van consolidar els sistemes liberals?
11. Per què es van crear nous Estats a Europa?
12. Va sorgir un nou art per a la burgesia?

1
Com es van 
conquerir els 
primers drets 

dels ciutadans?

Aprenentatge 
basat en projectes

L'era de 
les revolucions: 
l'inici de la con-
temporaneïtat

Fase I. Com era l'Antic Règim?
Fase II. Què va aportar la Il·lustra-
ció a les revolucions burgeses?
Fase III. Quines van ser les alter-
natives a l'absolutisme?
Fase IV. Per què van arribar els Bor-
bons i quins canvis van propiciar?
Fase V. 1789: per què fou clau 
aquest any?
Fase VI. La Revolució Francesa: la 
presa de poder de la burgesia
Fase VII. Per què Napoleó esdevingué 
la persona més poderosa d'Europa?
Fase VIII. Com s'estengué el 
liberalisme per Europa després 
de l'Imperi napoleònic?

Explicar 
la Revolució 

Francesa 
a Twitter

L'esclavatge

Contribuir a la cultura 
mundial
Situar en l'espai i 
temps
Interpretar la multi-
causalitat
Afavorir la igualtat de 
gènere
Pensar críticament

Rúbrica 
d'aprenentatge

2
Les revolucions 

industrials

1. Quines revolucions simultànies van estimular la 
industrialització?
2. Quins sectors van liderar la Primera Revolució Industrial?
3. Com eren les primeres fàbriques?
4. Com van canviar els transports i el comerç?
5. Què és el capitalisme industrial i com es va expandir?
6. Què va canviar durant la Segona Revolució Industrial?
7. Quina nova societat va dur la industrialització?
8. Com va sorgir i créixer el moviment obrer?

2
Del taller a 

la fàbrica: la 
trajectòria d'un 

emprenedor

Aprenentatge 
basat en projectes

Què coneixes 
del procés 

industralitzador?

Fase I. Per què la Gran Bretanya va 
ser pionera en la industrialització?
Fase II. Quines característiques defi-
neixen la Primera Revolució Industrial?
Fase III. Quines innovacions es 
van introduir amb la Segona 
Revolució Industrial?
Fase IV. Com és la nova societat 
que va sorgir després de la 
industrialització?
Fase V. Com van millorar els 
obrers les seves condicions?

Oferir 
assessorament 
per impulsar 

i renovar 
un negoci

L'energia 
com a font 

de progrés i 
sostenibilitat

Pensar críticament
Resoldre reptes
Relacionar passat i 
present
Contrastar fonts
Situar en espai i 
temps
Assumir un compro-
mís personal

Rúbrica 
d'aprenentatge

3
Espanya, de 

la monarquia 
absoluta a 

la parlamentària

1. Què va motivar una guerra contra França (1808-1814)?
2. Per què va generar un desencant Ferran VII 
(1814-1833)?
3. Va consolidar Isabel II la monarquia liberal (1833-1868)?
4. Quines van ser les causes del fracàs del Sexenni 
Democràtic (1868-1875)?
5. Què va suposar la "Restauració" monàrquica 
(1875-1898)?
6. Per què Espanya va perdre el tren de la moder-
nització agrícola?
7. Quines van ser les causes del retard de la indus-
trialització?
8. Quins eren els trets peculiars de la societat del segle xix?
9. Per què l'art del xix va ser tradicional i modern alhora?

3
Entre 

pronunciaments 
i bullangues

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de l'Espanya 
del segle xix?

Fase I. Quina va ser la primera 
constitució d’Espanya?
Fase II. Per què es perseguia els 
liberals?
Fase III. Com es va construir la 
monarquia liberal?
Fase IV. Quins altres projectes 
d’Espanya hi va haver?
Fase V. Com es vivia al segle xix?
Fase VI. Per què van tornar els 
borbons?

Fer de detectius 
del passat

Una visió 
gràfica de 

la guerra de 
1898

Contrastar fonts
Pensar críticament
Afavorir la igualtat de 
gènere
Situar en l'espai i 
temps
Posar-se en la seva 
mentalitat
Contribuir a la memò-
ria democràtica

Rúbrica 
d'aprenentatge

4
Catalunya als 

segles XVIII i XIX

1. Què va significar per Catalunya la derrota en la 
Guerra de Successió?
2. Com es va produir la represa econòmica al segle xviii?
3. Com s'inicia la industrialització de Catalunya?
4. Com es va convertir Catalunya en la fàbrica d'Espanya?
5. Què va significar per Catalunya la implantació de 
l'estat liberal?
6. La nova societat de classes
7. Obrerisme i moviment obrer
8. Quins van ser els orígens del catalanisme?

4
De la desfeta a 

la modernització

Aprenentatge 
basat en projectes

Què vol dir la 
modernització?

Fase I. La fi de les institucions catalanes
Fase II. Hi va haver represa econò-
mica al segle xviii?
Fase III. Quins van ser els pioners 
de la indústria?
Fase IV. Catalunya, fàbrica d'Espanya
Fase V. Un nou model polític, una 
nova conflictivitat?
Fase VI. Com era la nova societat 
de classes?
Fase VII. Una nova estètica per a 
una nova societat?
Fase VIII. Com es va configurar 
l'obrerisme i moviment obrer?
Fase IX. El naixement del cata-
lanisme

Organitzar un 
viatge cultural

Ets luddita i 
no ho saps?

Contrastar fonts
Analitzar processos 
històrics
Reconèixer la multi-
causalitat
Valorar el patrimoni 
col·lectiu
Relacionar passat i 
present
Situar en l'espai i 
temps
Pensar críticament

Rúbrica 
d'aprenentatge

5
L'època de 

l'imperialisme i 
la Gran Guerra

1. Què va impulsar les potències europees a con-
querir imperis?
2. Com es van repartir el món els grans imperis?
3. Quin impacte va tenir l'expansió imperialista?
4. Per què va començar una guerra mundial el 1914?
5. Per què es va anomenar la Gran Guerra?
6.  Febrer del 1917, per què va esclatar una revolu-

ció a Rússia en plena guerra?
7. Octubre del 1917, per què una nova revolució a Rússia?
8. Una pau duradora després de la Gran Guerra?
9. Un nou art per al segle xx?

5
Podria la diplo-
màcia impedir 
les guerres?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què saps de 
la Gran Guerra?

Fase I. Com va influir l'imperialis-
me en l'inici de la Gran Guerra?
Fase II. Quins fets van conduir a la 
Primera Guerra Mundial?
Fase III. Com es va desenvolupar 
la guerra?
Fase IV. Per què va esclatar una 
revolució a Rússia i com va influir 
en la guerra?
Fase V. Per què es considera la Gran 
Guerra un conflicte tan important?
Fase VI. Com s'organitzà la pau i 
quins problemes se'n derivaren?

Confeccionar 
un nou Tractat 

de Versalles 
per a una pau 

duradora

La Conferèn-
cia d'Algesi-
res i les seves 
repercussions 

a Espanya

Pensar críticament
Contrastar fonts
Situar en l'espai i 
temps
Posar-se en la seva 
mentalitat
Relacionar passat i 
present

Rúbrica 
d'aprenentatge

6
L'Europa dels 

dictadors

1. Prosperitat americana i penúria europea?
2. Com era la "new woman" del segle xx?
3. Per què es va enfonsar la Borsa de Nova York?
4. Com va passar Itàlia de la democràcia al feixisme?
5. Com va accedir el Partit Nazi al poder?
6. L'Alemanya nazi, un règim totalitari
7. Com va imposar Stalin el seu poder absolut a l'URSS?
8. Un art en rebel·lia: els nous corrents artístics

6
Dictadures front 
a democràcies

Aprenentatge 
basat en projectes

Què són els 
totalitarismes?

Fase I. La prosperitat als Estats 
Units després de la Gran Guerra?
Fase II. Què va provocar la caigu-
da de la Borsa de Nova York?
Fase III. Per què va aparèixer el 
feixisme a Itàlia?
Fase IV. Per què Hitler va aconseguir 
el suport de la societat alemanya?
Fase V. L'Alemanya Nazi
Fase VI. Quins canvis va introduir 
Stalin a l'URSS?

Una agència 
publicitària 
a l'època 

d'entreguerres

Vinyetes que 
anticipen una 

guerra

Organitzar la infor-
mació
Pensar críticament
Relacionar passat i 
present
Resoldre reptes
Elaborar projectes
Analitzar processos 
històrics

Rúbrica 
d'aprenentatge
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LLIBRE DE CONSULTA QUADERN D'APRENENTATGE

Tema Sabers Situació Metodologia
Itinerari d'aprenentatge

Avalua què ens 
diuen les fonts

Avalua el que has après
ODS

Comença Fases d'aprenentatge Projecte col·laboratiu Explora coneixements 
i competències

Avalua el projecte i valora 
el teu aprenentatge

1
De serfs a 
ciutadans

1. Com era l'Antic Règim?
2. Quines noves maneres de pensar van sorgir al 
segle xviii?
3. Quina alternativa es va crear enfront de la monar-
quia absoluta?
4. Com van accedir els Borbons al tron espanyol?
5. La Revolució francesa. Va ser el 1789 l'any del 
Tercer Estat?
6. Va acceptar el rei la monarquia constitucional?
7. Què va canviar amb la república?
8. Com va acabar la Revolució francesa?
9. Per què la Revolució francesa va establir les bases 
del món contemporani?
10. Com es van consolidar els sistemes liberals?
11. Per què es van crear nous Estats a Europa?
12. Va sorgir un nou art per a la burgesia?

1
Com es van 
conquerir els 
primers drets 

dels ciutadans?

Aprenentatge 
basat en projectes

L'era de 
les revolucions: 
l'inici de la con-
temporaneïtat

Fase I. Com era l'Antic Règim?
Fase II. Què va aportar la Il·lustra-
ció a les revolucions burgeses?
Fase III. Quines van ser les alter-
natives a l'absolutisme?
Fase IV. Per què van arribar els Bor-
bons i quins canvis van propiciar?
Fase V. 1789: per què fou clau 
aquest any?
Fase VI. La Revolució Francesa: la 
presa de poder de la burgesia
Fase VII. Per què Napoleó esdevingué 
la persona més poderosa d'Europa?
Fase VIII. Com s'estengué el 
liberalisme per Europa després 
de l'Imperi napoleònic?

Explicar 
la Revolució 

Francesa 
a Twitter

L'esclavatge

Contribuir a la cultura 
mundial
Situar en l'espai i 
temps
Interpretar la multi-
causalitat
Afavorir la igualtat de 
gènere
Pensar críticament

Rúbrica 
d'aprenentatge

2
Les revolucions 

industrials

1. Quines revolucions simultànies van estimular la 
industrialització?
2. Quins sectors van liderar la Primera Revolució Industrial?
3. Com eren les primeres fàbriques?
4. Com van canviar els transports i el comerç?
5. Què és el capitalisme industrial i com es va expandir?
6. Què va canviar durant la Segona Revolució Industrial?
7. Quina nova societat va dur la industrialització?
8. Com va sorgir i créixer el moviment obrer?

2
Del taller a 

la fàbrica: la 
trajectòria d'un 

emprenedor

Aprenentatge 
basat en projectes

Què coneixes 
del procés 

industralitzador?

Fase I. Per què la Gran Bretanya va 
ser pionera en la industrialització?
Fase II. Quines característiques defi-
neixen la Primera Revolució Industrial?
Fase III. Quines innovacions es 
van introduir amb la Segona 
Revolució Industrial?
Fase IV. Com és la nova societat 
que va sorgir després de la 
industrialització?
Fase V. Com van millorar els 
obrers les seves condicions?

Oferir 
assessorament 
per impulsar 

i renovar 
un negoci

L'energia 
com a font 

de progrés i 
sostenibilitat

Pensar críticament
Resoldre reptes
Relacionar passat i 
present
Contrastar fonts
Situar en espai i 
temps
Assumir un compro-
mís personal

Rúbrica 
d'aprenentatge

3
Espanya, de 

la monarquia 
absoluta a 

la parlamentària

1. Què va motivar una guerra contra França (1808-1814)?
2. Per què va generar un desencant Ferran VII 
(1814-1833)?
3. Va consolidar Isabel II la monarquia liberal (1833-1868)?
4. Quines van ser les causes del fracàs del Sexenni 
Democràtic (1868-1875)?
5. Què va suposar la "Restauració" monàrquica 
(1875-1898)?
6. Per què Espanya va perdre el tren de la moder-
nització agrícola?
7. Quines van ser les causes del retard de la indus-
trialització?
8. Quins eren els trets peculiars de la societat del segle xix?
9. Per què l'art del xix va ser tradicional i modern alhora?

3
Entre 

pronunciaments 
i bullangues

Aprenentatge 
basat en projectes

Què en saps 
de l'Espanya 
del segle xix?

Fase I. Quina va ser la primera 
constitució d’Espanya?
Fase II. Per què es perseguia els 
liberals?
Fase III. Com es va construir la 
monarquia liberal?
Fase IV. Quins altres projectes 
d’Espanya hi va haver?
Fase V. Com es vivia al segle xix?
Fase VI. Per què van tornar els 
borbons?

Fer de detectius 
del passat

Una visió 
gràfica de 

la guerra de 
1898

Contrastar fonts
Pensar críticament
Afavorir la igualtat de 
gènere
Situar en l'espai i 
temps
Posar-se en la seva 
mentalitat
Contribuir a la memò-
ria democràtica

Rúbrica 
d'aprenentatge

4
Catalunya als 

segles XVIII i XIX

1. Què va significar per Catalunya la derrota en la 
Guerra de Successió?
2. Com es va produir la represa econòmica al segle xviii?
3. Com s'inicia la industrialització de Catalunya?
4. Com es va convertir Catalunya en la fàbrica d'Espanya?
5. Què va significar per Catalunya la implantació de 
l'estat liberal?
6. La nova societat de classes
7. Obrerisme i moviment obrer
8. Quins van ser els orígens del catalanisme?

4
De la desfeta a 

la modernització

Aprenentatge 
basat en projectes

Què vol dir la 
modernització?

Fase I. La fi de les institucions catalanes
Fase II. Hi va haver represa econò-
mica al segle xviii?
Fase III. Quins van ser els pioners 
de la indústria?
Fase IV. Catalunya, fàbrica d'Espanya
Fase V. Un nou model polític, una 
nova conflictivitat?
Fase VI. Com era la nova societat 
de classes?
Fase VII. Una nova estètica per a 
una nova societat?
Fase VIII. Com es va configurar 
l'obrerisme i moviment obrer?
Fase IX. El naixement del cata-
lanisme

Organitzar un 
viatge cultural

Ets luddita i 
no ho saps?

Contrastar fonts
Analitzar processos 
històrics
Reconèixer la multi-
causalitat
Valorar el patrimoni 
col·lectiu
Relacionar passat i 
present
Situar en l'espai i 
temps
Pensar críticament

Rúbrica 
d'aprenentatge

5
L'època de 

l'imperialisme i 
la Gran Guerra

1. Què va impulsar les potències europees a con-
querir imperis?
2. Com es van repartir el món els grans imperis?
3. Quin impacte va tenir l'expansió imperialista?
4. Per què va començar una guerra mundial el 1914?
5. Per què es va anomenar la Gran Guerra?
6.  Febrer del 1917, per què va esclatar una revolu-

ció a Rússia en plena guerra?
7. Octubre del 1917, per què una nova revolució a Rússia?
8. Una pau duradora després de la Gran Guerra?
9. Un nou art per al segle xx?

5
Podria la diplo-
màcia impedir 
les guerres?

Aprenentatge 
basat en projectes

Què saps de 
la Gran Guerra?

Fase I. Com va influir l'imperialis-
me en l'inici de la Gran Guerra?
Fase II. Quins fets van conduir a la 
Primera Guerra Mundial?
Fase III. Com es va desenvolupar 
la guerra?
Fase IV. Per què va esclatar una 
revolució a Rússia i com va influir 
en la guerra?
Fase V. Per què es considera la Gran 
Guerra un conflicte tan important?
Fase VI. Com s'organitzà la pau i 
quins problemes se'n derivaren?

Confeccionar 
un nou Tractat 

de Versalles 
per a una pau 

duradora

La Conferèn-
cia d'Algesi-
res i les seves 
repercussions 

a Espanya

Pensar críticament
Contrastar fonts
Situar en l'espai i 
temps
Posar-se en la seva 
mentalitat
Relacionar passat i 
present

Rúbrica 
d'aprenentatge

6
L'Europa dels 

dictadors

1. Prosperitat americana i penúria europea?
2. Com era la "new woman" del segle xx?
3. Per què es va enfonsar la Borsa de Nova York?
4. Com va passar Itàlia de la democràcia al feixisme?
5. Com va accedir el Partit Nazi al poder?
6. L'Alemanya nazi, un règim totalitari
7. Com va imposar Stalin el seu poder absolut a l'URSS?
8. Un art en rebel·lia: els nous corrents artístics

6
Dictadures front 
a democràcies

Aprenentatge 
basat en projectes

Què són els 
totalitarismes?

Fase I. La prosperitat als Estats 
Units després de la Gran Guerra?
Fase II. Què va provocar la caigu-
da de la Borsa de Nova York?
Fase III. Per què va aparèixer el 
feixisme a Itàlia?
Fase IV. Per què Hitler va aconseguir 
el suport de la societat alemanya?
Fase V. L'Alemanya Nazi
Fase VI. Quins canvis va introduir 
Stalin a l'URSS?

Una agència 
publicitària 
a l'època 

d'entreguerres

Vinyetes que 
anticipen una 

guerra

Organitzar la infor-
mació
Pensar críticament
Relacionar passat i 
present
Resoldre reptes
Elaborar projectes
Analitzar processos 
històrics

Rúbrica 
d'aprenentatge
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3. Quines reformes va impulsar la República (1931-1933)?
4. Per què es va arribar a la confrontació social 
(1933-1936)?
5. Quins bàndols es van enfrontar en la Guerra Civil?
6. Com va evolucionar el conflicte?
7. Quines conseqüències va tenir la guerra per a la 
població?
8. Què va caracteritzar l'art espanyol del primer terç 
del segle xx?
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Fase I. Què va passar amb el 
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Fase II. Com era viure a la Catalu-
nya d'aquest període?
Fase III. I de cop, el cop... de 
Primo de Rivera.
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Fase V. Com es va intentar 
aconseguir el canvi social?
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3. Com es va desenvolupar la guerra?
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1. Com es va desencadenar la Guerra Freda?
2. Quin impacte va tenir la Guerra Freda arreu del món?
3. Van esclatar "guerres calentes" durant la Guerra Freda?
4. Capitalisme i comunisme, dues societats contraposades?
5. Cap a uns Estats Units d'Europa?
6. Per què es va enfonsar el bloc comunista?
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4. Com es va constituir l'Estat democràtic i autonòmic?
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6. Com es va crear la Catalunya autonòmica?
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4. Quina ha estat l'evolució política mundial des del 1989?
5. Qui domina el món?
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1. Com va entrar en crisi la Restauració (1902-1931)?
2. Per què es va proclamar la República l'any 1931?
3. Quines reformes va impulsar la República (1931-1933)?
4. Per què es va arribar a la confrontació social 
(1933-1936)?
5. Quins bàndols es van enfrontar en la Guerra Civil?
6. Com va evolucionar el conflicte?
7. Quines conseqüències va tenir la guerra per a la 
població?
8. Què va caracteritzar l'art espanyol del primer terç 
del segle xx?
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Fase I. Què va passar amb el 
sistema de la Restauració?
Fase II. Com era viure a la Catalu-
nya d'aquest període?
Fase III. I de cop, el cop... de 
Primo de Rivera.
Fase IV. La proclamació de la 
II República: un fet inesperat?
Fase V. Com es va intentar 
aconseguir el canvi social?
Fase VI. Com va viure Catalunya 
la II República?
Fase VII. Canvi de govern i canvi 
de polítiques?
VIII. Com es va desenvolupar la guerra?
Fase IX. Quines van ser les conse-
qüències de la guerra? Encara les 
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Guerra Mundial

1. La Segona Guerra Mundial: un còctel de causes 
que convida a pensar
2. Què va fer saltar l'espurna?
3. Com es va desenvolupar la guerra?
4. Què va significar l'ocupació nazi a Europa?
5. De quina manera es va saldar aquesta guerra?
6. Quin va ser el nou ordre mundial sorgit del conflicte?
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Aprenentatge 
basat en projectes

Què saps de la 
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Fase I. Quin fou el camí cap a la II 
Guerra Mundial?
Fase II. De l'atac llampec alemany 
a la bomba d'Hiroshima
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1. Què caracteritzava la dictadura franquista?
2. En quines condicions es va viure la postguerra 
(1939-1945)?
3. Com es va produir el retorn a una societat tradicional?
4. Quins canvis van tenir lloc entre els anys 1945-1957?
5. Què va caracteritzar el desenvolupisme econòmic 
(1957-1969)?
6. Com es va transformar Espanya a partir del 1960?
7. Com va ser el creixement econòmic i demogràfic 
de Catalunya a la dècada de 1960?
8. Qui s'oposava al règim?
9. Com va ser l'agonia del franquisme (1969-1975)?
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Fase I. Com va ser l'inici de la 
dictadura?
Fase II. Quines van ser les bases 
de la dictadura?
Fase III. L'Espanya de la fam
IV. Ser dona durant el franquisme
Fase V. Com era l'escola durant el 
franquisme?
Fase VI. El règim, obligat a canviar 
i beneficiat per la Guerra Freda?
Fase VII. Una Espanya que fuig
Fase VIII. Com va canviar el país a 
la dècada de 1960?
Fase IX. Com va ser el final del règim?
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Freda 
(1945-1991)

1. Com es va desencadenar la Guerra Freda?
2. Quin impacte va tenir la Guerra Freda arreu del món?
3. Van esclatar "guerres calentes" durant la Guerra Freda?
4. Capitalisme i comunisme, dues societats contraposades?
5. Cap a uns Estats Units d'Europa?
6. Per què es va enfonsar el bloc comunista?
7. Dues concepcions antagòniques de l'art?
8. Què va ser la descolonització?
9. Israel i Palestina, un conflicte permanent?
10. El Tercer Món, entre la independència i el 
neocolonialisme?
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Fase I. Què va succeïr durant la 
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Fase II. Què va ser la crisi dels 
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1. Dictadura, reforma o democràcia?
2. Quin paper va tenir la mobilització social per 
assolir el canvi de règim?
3. Com es va desenvolupar la transició cap a la democràcia?
4. Com es va constituir l'Estat democràtic i autonòmic?
5. Com es va implantar el sistema bipartidista?
6. Com es va crear la Catalunya autonòmica?
7. Un nou sistema de partits per al segle xxi?
8. Per què l'estat del benestar va modernitzar Espanya?
9. Les dones, la lluita per la igualtat i la paritat
10. Quines són les tendències de l'art del segle xx a 
Espanya i Catalunya?
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l'actualitat?

Fase I. Per què el franquisme no 
va sobreviure a Franco?
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1. Quins són els reptes del segle xxi?
2. Quin impacte ha tingut la globalització arreu del món?
3. Com ha canviat la societat?
4. Quina ha estat l'evolució política mundial des del 1989?
5. Qui domina el món?
6. Quin lloc ocupen Europa i Espanya al món actual? 
7. Quin paper exerceix Amèrica al món actual?
8. I la resta de potències globals?
9. Cap a on es dirigeix l'art actual?
10. El món actual davant els reptes del Desenvolu-
pament Sostenible
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Fase I. Un nou ordre mundial
Fase II. La nova Europa després 
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SEGUEIX-NOSPer a més informació
visita el nostre web
www.vicensvives.com

El projecte Situacions es fonamenta en dos principis 
clau del disseny d'aprenentatge, presents a tots 

els programes de Vicens Vives.

La metodologia de l'aprenentatge 
profund o deep learning, que ajuda 

l'alumnat a prendre el control 
del propi aprenentatge.

El desenvolupament d'una mentalitat 
de creixement en l'alumnat que 

contribueix a enfortir la seva capacitat 
d'adaptabilitat en un món canviant.

  Es concreten en 10 atributs d'un projecte educatiu innovador:

  1. Avaluat i provat per docents i especialistes en didàctica que ofereixen 
      evidències d'impacte.

  2. Ciència cognitiva. Es focalitza en com aprenen les persones per generar 
      connexions entre allò concret i allò abstracte.

  3. Pautat. Estructura gradualment l'aprenentatge competencial per afavorir la comprensió 
      i l'aprenentatge profund.

  4. Modular. Totes les sessions i activitats de treball estan planificades una a una i al detall.

  5. Experiencial i pràctic. S'arriba als conceptes a partir de situacions 
      senzilles, desafiadores i motivadores.

  6. Multimodal. Afavoreix els diferents estils cognitius de l'alumnat 
      des d'una composició multimèdia del contingut.

  7. Centrat a ajudar al professorat. Proposa, des de la seva aplicació 
      a l'aula, formació i actualització metodològica.

  8. Gestió de la diversitat. Atén, des del seu disseny, les diferents capacitats, talents 
      i ritmes d'aprenentatge de l'alumnat.

  9. Motivador per a tots. Proposa reptes i pràctiques graduals que tots puguin 
      resoldre amb èxit, entre iguals i en grup de manera inclusiva.

10. Avaluació consistent i formativa. Estimula la retroalimentació entre 
      l'alumnat i el professorat. 
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