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1.- Dades Generals (IES Manuel de Cabanyes) 

 

CURS ACADÈMIC 
 

 
2012-2013 

 
Nivell Educatiu 
 

 
Segon Cicle 4t ESO 

 
Departament 
 

 
Ciències Socials 

 
Nom de l’assignatura 
 

 
CCSS 

 
Grup Classe 
 

 
28 alumnes 

 
Professor/a 
 

 
Laura Vicente Villanueva 

 
Correu electrònic 
 

 
lvicente08@gmail.com 

 
Telèfon de contacte 
 

 
637802965 

 
Tema Unitat Didàctica (UD)  

El Període d’entreguerres (1919-1939) 
 

Període en el que 
s’imparteix la UD 
 

 
8 sessions 

Horari 
 

 
Dilluns (8:00-9:00) 

Dimarts (9:00-10:00) 
 Divendres (13:30-14:30) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

mailto:lvicente08@gmail.com
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2.- Dades Generals (UNIVERSITAT AUTÒNOMA DE BARCELONA) 

 

CURS ESCOLAR 
 

 
2011-12 

 
Nivell Educatiu 
 

 
2n cicle Psicologia 

 
Departament 
 

 
Psicologia Bàsica, Evolutiva i de l’Educació 

 
Nom de l’assignatura 
 

 
Estratègies d’Aprenentatge 

 
Professor/a 
 

 
Carles Monereo Font 

 
Correu electrònic 
 

 
carles.monereo@uab.cat 

 
Telèfon de contacte 
 

 
93-5812103 

 
Portaveu Grup  

Carla 
 

Correu electrònic 
 

carla.alloza@e-campus.uab.cat 

Telèfon de contacte 
 

 
626109600 

 
Membres del grup 
 

Miriam Llopis Sebastià 
Nuria Masvidal Roquet-Jalmar 

Daniel Ponsa Cervera 
Carla Alloza González 

Sheila Najera Rodríguez 
 

 
 

 

 

 

 

mailto:carles.monereo@uab.cat
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3.- Títol de la UD 

 

 
“Keep calm and study history” 
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4.- Justificació/Contextualització de la UD 

 

Aquesta UD es vol centrar en diversos aspectes: en primer lloc, l'adquisició de continguts referents al 
període entre guerres. 
Aquest període se situa a principis del segle XX, concretament de 1918 a 1939, una època de gran 
inestabilitat política i econòmica. En finalitzar la Primera Guerra Mundial, l’economia europea es 
troba afectada i els Estats Units es consoliden com a primera potència econòmica mundial. L’eufòria 
dura poc, fins que es dóna el crac borsari a Nova York l’any 1929. La depressió econòmica s’estén 
arreu del món i en afegir-se el descontentament polític, comencen a sorgir règims totalitaris i tot 
plegat desemboca en una Segona Guerra Mundial.  
En definitiva, va ser una època amb molts milions de persones mortes, milers de ferits de guerra, de 
famílies desintegrades, patriotismes radicals, fam, etc. Tot i així, la rivalitat entre les diferents 
potències imperialistes també va tenir algunes conseqüències positives ja que va constituir una etapa 
crucial en la evolució quirúrgica en el tractament de ferides de guerra, apareix per primera vegada la 
figura del para-metge (el que dóna els primers auxilis), sorgeixen grans avenços tecnològics sobretot 
en l’àmbit de l’aviació, es creen les Nacions Unides, l’ONU, es signen tractats de pau com per exemple 
el Tratado de Versalles, etc.  
 
En segon lloc, el que busca aquesta UD és aconseguir que els alumnes traslladin els continguts i 
coneixements adquirits a la situació actual, i així entendre el per què de les crisis econòmiques, de les 
crisis socials, del funcionament polític actual, etc. L’aprenentatge es realitzaria dins d’un marc 
significatiu i funcional per als alumnes. 
Tota aquesta adquisició es pretén aconseguir a través d'altres aspectes que es reforçaran, els quals 
són la presa d'apunts i la millora de la realització de les línies cronològiques. 
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 5.- Problemes que podrà resoldre l’alumne després de la UD (competències) 

 
 

 

6.- Continguts 

Estratègies que els alumnes podran aplicar als quatre problemes:  

A més dels continguts específics i les activitats específiques a cada problema, hem elaborat dues activitats que seran comunes a tots els 
continguts, problemes i sessions de classe. Aquestes són: 

- Saber col·locar al final de cada sessió, els fets històrics més importants en una línia cronològica. 

- Saber prendre apunts d’una manera adequada segons la tècnica que més li convingui a l’alumne.    

 

1. Com ha canviat la situació econòmica des del període d’entre guerres al moments actual? Quines similituds i diferencies observes entre 
les dues crisis econòmiques mundials? 

 
2. Quin origen polític i social creus que van tenir les idees del feixisme de Hitler? Com les podries comparar amb les de les organitzacions 

feixistes actuals? 
 
3. Com es va anar desenvolupant la Segona Guerra Mundial? Quins successos rellevants hi van tenir lloc? 
 
4 Quin impacte (social, cultural,...) ha pogut tenir en l'actualitat l'existència d'un període de guerres en la societat mundial?  
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7.- Avaluació Global de la UD 
 

ACTIVITATS D’AVALUACIÓ Qualificació 

% 

 

Actitud participativa a classe:  

L’alumnat haurà de mostrar una actitud participativa i activa al llarg del procés 
d’ensenyament- aprenentatge. per mitjà d’ escolta activa, de interacció amb el mestre i 
companyes; haurà de ser el protagonista del seu propi aprenentatge. Activitats que 
requereixen una participació activa: 

 

- Reflexió sobre la crisi econòmica actual. 

- Línia cronològica.  

- Dinàmica de grup sobre la discriminació a les minories. 

- Activitat conjunta sobre la importància del paper de l’ONU. 

 

 

10,00% 

 

Avaluació continuada:  

 

- Treball en grup:  

Li donem una importància del 30% de la assignatura perquè considerem que es important 
que aprenguin a treballar en un equip heterogeni, on cada alumne és diferent i té les seves 
estratègies. Caldria assegurar-se de que el repartiment de la feina del grup ha estat 
equilibrat.  

 

- Treball individual:  

-Pràctica de la presa d’apunts. 

-Recerca d’informació i cerca de punts en comú del feixisme actual amb l’italià i 
l’alemany. 

-Altres activitats que la professora consideri oportú que facin. 

 

 

 

30,00% 

 

 

 

 

15,00% 

 
Avaluació final:  
Examen final per a valorar els continguts que s’han tractat durant tota la assignatura i si els 
alumnes han sabut aplicar els procediments i estratègies tractats per a relacionar els 
conceptes de manera adequada.  

 

 

45,00% 
 
 

 
Activitat extra i opcional: 
 

- Valorar la feina que han fet els alumnes al llarg del tema amb la seva presa 
d’apunts. S’entregarà el dia de l’examen. 

 

 
5,00% 

 
Total 

 
105,00% 
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8.- Documentació sobre la UD 

 
 

 
Llibres i articles: 
 

VVAA (2004): Ciències Socials, Història. Marca. Barcelona: Vicenç Vives (alguns alumnes disposen 
d’aquesta edició i d’altres disposen d’una anterior) 
 
 

 
 

 
Documentació digital 
 
La classe de 4t D no disposa d’un canó projector fix ni portàtil, i tampoc existeix la possibilitat d’anar a 
la sala d’ordinadors durant el transcurs de les 7 sessions disponibles. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
 
 
 
 
 
 

  Altres 
 
Als annexos adjuntem la preavaluació, fitxes pel cas de pensament, un mapa per portar a terme 
l’activitat en grup i una proposta d’avaluació final. 
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9.- Distribució de l’aula: 
 
L’aula amb la que hem treballat consta d’un total de 27 alumnes. S’han representat, a 
continuació, la distribució de l’alumnat amb els següents colors: vermell per als nois i blau per a 
les noies. En color verd es representa la posició de la pissarra i en negre es representa, a la 
dreta del dibuix, la porta i a l’altre extrem, la taula de la professora. La línia fina ens indica la 
separació per una tarima entre professor i alumne. Per últim, en color marró es mostra la taula 
dels alumnes. La distribució, doncs, entre nois i noies és diversa, ja que trobem dues taules 
amb únicament nois, dues amb únicament noies i tres mixtes. La distribució la decideix el tutor 
o tutora seguint els seus propis criteris.  
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10.- Característiques Psicoeducatives del Grup-Classe 
 
Abans de començar a treball al UD amb el temari, vam considerar necessari saber cóm era el 
grup classe, les seves característiques psicoeducatives. Amb el qüestionari de avaluació de les 
característiques psicoeducatives hem pogut extreure la informació següent que ens serà útil 
per a formar grups de treball i saber com enfocar la UD. Una vegada contrastades les dades 
amb la Laura; ens ha proporcionat les dades de dos absències que no teníem. En J.N. queda 
expulsat fins el gener i no sabem si hi serà durant les sessions. També hi ha tres alumnes amb 
NEE, que són en J.B., JM.C. i P.G. 
 
 

 
 
Codis: 

 

 

Alumne Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

I.B. V G M A M A C 

M.B. V G/E M A A A C 

D.B. V G M A M M P 

J.B. V O M M M A C 

JM.C. V G B B B M P 

ME. T G M A M A P 

EM.D. V/A E M M M A C 

M.F. V G M M M M P 

G.G. V G B M B M C 

P. G. V G M M M A C 

JL.H. V E M A M A C 

M.L. V O M A A A C 

A.L. V G/E M A B M I 

P.L. V G M M A A C 

J.M. V O M M M M C 

G.M. V G/E B B B M I 

D.N. V G M A M A P 

J.N. V G B B B B I 

F.O. V O A M B M D 

P. P.  V G B M M M C 

SY.R. V G M A A A C 

P.R. V G M M M M P 

I.R. V G/E M A A M C 

An. V G M A A A C 

E.M. V E M M B M P 

A.R. V G M A M A P 

J.C. V G B B B B I 

Alumne C. Previs Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 
Inicials 
 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Auditiva 
V: Visual 
T: Tàctil 

E: Escrit 
O: Oral 
G: Gestual 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

Alts: A 
Mitjans: M 
Baixos: B 
 

A: Alta 
M: Mitja 
B: Baixa 

I: Individual 
P:Participatiu 
D: Dominant 
C: Cooperatiu 
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ANÀLISI DELS RESULTATS DE LES CARACTERÍSTIQUES PSICOEDUCATIVES: 
 

De les dades extretes del 
qüestionari que avalua la 
diversitat psicoeducativa que 
trobem a l’aula, podem 
extreure les conclusions 
següents: 
 
Dels 27 alumnes que hi ha a 
l’aula un 92,59% d’ells tenen 
preferència pels Inputs 
visuals, és a dir, els hi resulta 
més fàcil captar la informació 
que capten a través de la 
vista. Un 3.70% del grup de la classe prefereix percebre la informació mitjançant l’oïda (Input 
auditiu) i l’altre 3,70% la prefereix més aviat tàctil, és a dir, rebre la informació amb l’ajuda de 
les mans o altres parts del cos.  
 

Sobre l’output, és a dir, cóm 
els és més fàcil als alumnes 
expressar tot el que saben i 
han après; trobem que un 
70,37% del alumnes ho 
prefereix gestual, és a dir, amb 
l’ajuda de mètodes que el 
permetin expressar-se amb el 
cos. Un 14,81% de la classe 
prefereix retornar la 
informació de manera oral, és 
a dir, fent ús de la parla. I 
l’altre 14,81% té més facilitat 

per expressar-se de manera escrita, com per exemple en les proves que s’han de portar a 
terme amb bolígraf i paper.  
 
 
Quan parlem d’autonomia ens 
referim a la capacitat que 
tenen els alumnes de treballar 
de manera individual o 
treballar part de la feina a 
casa. També de la capacitat 
que tenen de buscar com 
resoldre alguna cosa que no 
poden entendre o que no 
saben com fer, abans de 
preguntar a la professora. 
D’aquesta informació trobem 
que un 74,07% d’ells 
presenten un grau d’autonomia mig, un 22,22% baix i el 3,70% resant són molt autònoms.  
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A l’hora de preguntar per la 
persistència de cada alumne 
trobem queno hi ha una majoria 
clara. Un 44,44% considera que 
són persistents, és a dir, que la 
quantitat de temps que se li 
dedica als estudis, a treballar, etc. 
és alta. De la resta d’estudiants, un 
40,74% tenen una persistència 
mitja. Com es pot observar, la 
diferència entre el grup que té 
puntuacions “alta” i el que les té 

“mitja” no hi ha gaire diferència, per tant, podriem dir que aquest grup classe, en general, són 
alumnes que dediquen una quantitat de temps normal-elevada. Només trobem que un 14,81% 
d’ells hi dedica poca estona. 

 
El fet de un 44,44% dels alumnes 
tingui uns habits de treball mig, vol 
dir que no consideren que tinguin 
gaire consistents els hàbits d’estudi i 
de fer feines. Això és molt necessari 
quan volem que els nens siguin 
capaços de posar dedicació en fer 
les feines, de ser treballadors, 
d’esforçar-se, etc. Només un 22,22% 
consideren que els seus hàbits de 
treball són alts. La resta, el 29,63%, 
té uns hàbits de treball baixos. 
Aquestes dades ens informen que si 

volem que els alumnes treballin bé i amb qualitat, cal que primer ensenyem la importància que 
té organitzar-se bé. 

 
 
Aquest test també avalua la 
motivació que tenen els alumnes 
per l’aprenentatge. És 
reconfortant veure que gairebé 
tots els alumnes tenen una 
motivació alta-mitjana. Aixó ens 
ajudarà a l’hora de proposar les 
acitivtats. Els alumnes estaran 
més receptius quan els expliquem 
les activitats, etc. Per concretar 
més les dades, trobem que un 
48,15% del alumnes tenen una 
motivació alta. L’altre majoria dels 
alumnes, el 44,44% té una 
motivació mitjana.  
De la resta dels estudiants, hi ha un 7,41% que no està motivat.  
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Per acabar avaluem la 
interacció que tenen els 
alumnes amb la resta de 
companys quan han de fer un 
treball en equip. Aquest 
aspecte avalua com es 
comporta cadascun quan han 
de treballar en grups. Així 
doncs, un 51,85% dels nens es 
consideren cooperatius, és a 
dir, que quan han de fer un 
treball tots junts es preocupen 
per mantenir el grup unit, 

intenten treballar units, que tots els membres del grup funcionin bé. Un 29,63% dels 27 
alumnes tenen un perfil participatiu, és a dir, que no només ajuden al funcionament de grup 
sino que partiicpien en les seves decisions. Estan involucrats en la feina que es fa. Un 14,81% 
s’apropen al perfil individual, aquest tipos de perfil fan referència a persones que treballen 
millor soles, és a dir, que pefereixen no haver de treballar en grups. Per acabar, un 3,70% ha 
sortit dominant, aquest tipus de perfil ens mostra a les persones que “manen” en el grup, és a 
dir, els que tenen més facilitat per a diriguir la resta de persones del grup.  

 
Tota aquesta informació que hem extret del qüestionari que els hem passat, ens ajuda a 
nosaltres per saber quin tipus de sessió cal que fem, també el tipus d’avaluació, etc.  
En el nostre cas, el fet de que el test ens pugui mostrar quins perfils tenen els alumnes a l’hora 
de treballar en equip ens ajudarà per a poder fer els grups de treball.  
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11.- Formació de grups cooperatius 
 
Alumne Input Output Autonomia Persistència Hàbits Treball Motivació Interacció 

I.B. V G M A M A C 

M.B. V G/E M A A A C 

D.B. V G M A M M P 

J.B. ___        V O M M M A C 

JM.C. V G B B B M P 

ME. T G M A M A P 

EM.D. V/A E M M M A C 

M.F. V G M M M M P 

G.G. V G B M B M C 

P. G. V G M M M A C 

JL.H. V E M A M A C 

M.L. V O M A A A C 

A.L. V G/E M A B M I 

P.L. V G M M A A C 

J.M. V O M M M M C 

G.M. V G/E B B B M I 

D.N. V G M A M A P 

J.N.___ V G B B B B I 

F.O. V O A M B M D 

P. P. V G B M M M C 

SY.R. V G M A A A C 

P.R. V G M M M M P 

I.R. V G/E M A A M C 

An. V G M A A A C 

E.M. V E M M B M P 

A.R. V G M A M A P 

J.C.___. V G B B B B I 
 

 

 

Grup A Grup B Grup C Grup D Grup E 
M.B 
I.B. 
JM.C 
A.L. 
M.E. 

 

M.L. 
J.B 
G.M. 
P.L. 
P.R 

 

SY.R. 
P.G. 
M.F. 
D.B. 
G.G. 

 

An. 
JL.H. 
F.O. 
D.N. 
EM.D. 
J.N. 

 

I.R. 
P.P. 
J.M. 
E.M. 
A.R. 
J.C. 
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Aquests són els 5 grups classe que es formaran al llarg de la nostra unitat didàctica. La seva 
disposició no és en absolut arbitrària, si no que s'ha buscat, a partir dels resultats en el test de 
característiques psicoeducatives, les formacions que podrien donar un rendiment òptim, 
repeteixo, basant-nos només en les característiques psicoeducatives. 
Per començar hem intentat que en tots els grups hi hagi membres d'interacció cooperativa i 
participativa. Això ha sigut fàcil ja que la majoria del grup mostren una o l'altra característica. El 
fet de tenir-los repartits així pot potenciar la realització d'activitats i la participació del grup 
sencer. 
També hem mirat de que a cada grup hi hagi alumnes amb hàbits, persistència, i motivació 
altes, i en el cas d'aquest grup classe, amb autonomia mitjana. 
Els alumnes amb necessitats especials els hem situat en els tres grups de 5 diferents, i els dos 
alumnes absentistes els hem situat en els grups de 6, ja que si no venen al menys els grups 
quedaran igualats. 
 
Així doncs a cada grup ens trobem amb un o dos estudiants de característiques molt elevades, 
un o dos de “normals”, i algun alumne amb necessitats especials, o amb dificultats de caire 
psicoeducatiu. 
D'aquesta manera compensem les característiques intergrupals, per tal d'intentar evitar que hi 
hagi un grup al que tots treballin molt i tinguin poques dificultats, o es doni la situació inversa i 
tots treballin el mínim, per exemple. 

 

 
12.- Organització de les sessions
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Els objectius treballats en aquesta sessió han estat: Comprendre conceptes i Organitzar conceptes. 
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Els objectius treballats en aquesta sessió han estat: Comprendre conceptes i Aplicar conceptes. 
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Els objectius treballats en aquesta sessió han estat: Comprendre conceptes , Aplicar conceptes i Avaluar conceptes. 
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Els objectius treballats en aquesta sessió han estat: Comprendre conceptes i Organitzar conceptes. 
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Els objectius treballats en aquesta sessió han estat: Comprendre conceptes i Organitzar conceptes. 
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Els objectius treballats en aquesta sessió han estat: Comprendre conceptes i Organitzar conceptes. 
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Els objectius treballats en aquesta sessió han estat: Aplicar conceptes i Crear normes. 
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Els objectius treballats en aquesta sessió han estat: Comprendre conceptes, Organitzar conceptes i Aplicar conceptes. 
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ANNEX 1 
 
Avaluació inicial 
 

 Activitat 1: Relacionar conceptes 

Relaciona els conceptes de la dreta amb els seus corresponents de l’esquerra. 
  

Wall Street Stalin 

Mussolini Regne Unit 

URSS Estats Units 

Churchill Crisi 29 

Feliços anys 20 Itàlia 

 

 Activitat 2: Completa la frase. 

En la Segona Guerra  Mundial van participar els 
països……………………………………………………………., 
contra……………………………………………………………... 
La Segona  Guerra Mundial va tenir lloc  entre els anys…………i……………. 
Entre la Primera i Segona Guerra Mundial van passar…………… anys 
La bomba atòmica la va llançar…………………….………….. 
 

 Activitat 3: Reconeix els personatges y successos històrics. 
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ANNEX 2 
 
La presa d’apunts 

Prendre apunts consisteix en seleccionar la informació, reelaborar-la i reorganitzar-la per a 
facilitar la comprensió de la matèria. Però això no vol dir que sigui l’única font d’informació, 
sinó que se n’han de buscar d’altres per tal de contrastar i confrontar idees. 

Per treure el màxim benefici de l’ utilitat dels  apunts és imprescindible conèixer diverses tèc-
niques per poder triar la es cregui més adequada segons el context. Aquell que pren apunts 
adaptant-se a diverses variables i no només es limita a fer-ho sempre de la mateixa manera, 
diem que ho fa de manera estratègica. Per veure millor aquesta diferència i poder-li explicar 
també als alumnes d’una manera clara hem adjuntat un quadre comparatiu a l’Annex 2.1. 

Com hem dit, per poder prendre apunts de manera estratègica els alumnes han de conèixer 
diverses tècniques i les seves característiques. Per aconseguir aquest objectiu, proposem 
apropar als alumnes a la presa d’apunts mitjançant un cas de pensament. 
 
Què és un cas de pensament? 
Consisteix en un mètode per presentar una estratègia d’aprenentatge l’objectiu de la qual és 
mostrar com uns alumnes ficticis resolen una tasca que es pot donar en el context escolar 
perquè permeti als alumnes reals reflexionar i comparar amb com ho haurien fet ells.  
En el nostre cas posarem l’exemple de quatre alumnes que en base a una mateixa explicació 
que han rebut a classe d’història han pres apunts utilitzant tècniques diferents (Annex 2.2.).  
Llavors, després d’explicar als alumnes com es pren apunts de manera estratègica, se’ls hi dóna 
a cadascú una fotocòpia de l’Annex 2.2. amb els quatre exemples.  I l’enunciat del cas de 
pensament que es llegirà als alumnes és el següent: 
 
La professora de ciències socials  demana que els alumnes prenguin apunts sobre un text que 
llegirà (la introducció del tema 9) perquè sortirà a l’examen una pregunta oberta relacionada. 
Amb quins apunts creieu que es pot treure millor nota? Per què? 
 
Després de llegir l’enunciat, la professora deixarà que reflexionin uns minuts individualment o 
bé en grups sobre els pros i contres de les quatre tècniques de presa d’apunts per fer 
posteriorment una posada en comú. En aquest moment la professora dividirà la pissarra en 
quatre apartats per apuntar les idees que aportaran els alumnes i puguin prendre nota.  A 
l’Annex 2.3. hem adjuntat un quadre amb la descripció de cada tècnica i alguns avantatges i 
inconvenients que pot aportar la professora en cas que ningú ho digui. 
 
Un cop s’ha plantejat la presa d’apunts resolta (amb el cas de pensament) i s’ha fet la reflexió 
conjunta sobre els avantatges i inconvenients de cada tipus de tècnica és necessari comprovar 
que els alumnes saben fer-ho de manera autònoma. Per aquesta raó es demanarà per deures 
que treballin un text curt com el de l’exemple segons les quatre tècniques exposades i escriguin 
un petit paràgraf sobre quina tècnica o tècniques creuen que faran servir i per què. D’aquesta 
manera, abans de l’examen, podran rebre un feedback per saber si ho han fet bé o no.  
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El portafolis  
  
Al final de la sessió 1, la professora explicarà que hi haurà mig punt extra a la nota final que 
correspondrà a l’entrega d’un portafolis el dia de l’examen. 
Pensem que el fet que sigui extra pot servir també com a motivació ja que es presenta com a 
una activitat opcional que no els farà massa mandra portar a terme ja que la majoria dels 
alumnes ja pren apunts  durant cada sessió i només hauran d’anar modificant-los. A més, 
aquest esforç els ajudarà a anar organitzar el coneixement i el mig punt pot suposar un 
al·licient tant pels que volen treure una molt bona nota com pels que els hi costa més 
aconseguir l’aprovat. 
 
Què és exactament un portafolis? 
El portafolis és un mètode d’ensenyament, aprenentatge i avaluació que consisteix en 
l’aportació de produccions de diferents característiques per part de l’estudiant a través de les 
quins es poden jutjar les seves capacitats en el marc d’una disciplina o matèria d’estudi. 
Aquestes produccions informen del procés personal seguit per l’estudiant, permetent-li a ell i 
els altres veure els seus esforços i assoliments, en relació als objectius d’aprenentatge i criteris 
d’avaluació establerts prèviament. 
 

 
Avaluació del portafolis 
Per poder garantitzar que l’alumne elabori  uns apunts estratègics, adjuntem una possible 
rúbrica que podrien utilitzar tant els alumnes per anar-se autoregulant, com la professora per 
tenir unes pautes concretes perquè l’avaluació d’aquests portafolis sigui el més senzilla i 
concisa possible (Annex 2.4.). El criteri que proposem a tenir en compte per concedir-li a 
l’alumne el mig punt addicional, és que a la rúbrica no hi hagi marcat cap “gens” i que al menys 
hi hagi quatre preguntes que es puguin contestar amb “bastant” o “molt”. 
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Annex 2.1. 
 
Com prendre apunts de manera estratègica? 

 
 Anotadors “copistes” Anotadors “estratègics” 

Conceptualitzacions 
anotació 

(1) Anotar = Reproduir la 
classe. 

És una memòria externa que 
permet fixar els coneixements. 
(2) Classe = Transmissió de 

continguts. 
(L’apunt té una funció de 
registre.) 
(3) Apunts = Transcripcions 

intercanviables 

(1) Anotar = Identificar 
l’estructura del tema. 

És una guia per atendre a classe i 
després recordar-la millor. 
(2) Classe = Situació 

d’aprenentatge. 
(L’apunt té una funció epistèmica.) 
(3) Apunts = Personals i no 

intercanviables. 

Característiques 
anotació 

(4) Anoten l’avaluable 
coneixement conceptual-
declaratiu. 

(5) Anoten de manera literal i 
exhaustiva. 
 

(6) No eviten les repeticions. 
(7) Reelaboren els seus apunts 

només per reproduir 
encara més la seva classe. 

(4) Anoten l’avaluable: 
coneixement conceptual-
declaratiu. 

(5) Anoten de manera 
personalitzada i selectiva. 

(6) Eviten les repeticions. 
(7) Reelaboren els seus apunts 

només quan els consideren 
confusos o il·legibles. 

Ajust al context d’ 
anotació 

(8) Únicament s’ajusten a la 
velocitat d’exposició. 

 
 
 
 
 
 
 

(9) Prefereixen un guió inicial i 
una exposició lenta 
(facilita la copia). 

(10)  Recorden únicament 
detalls i anècdotes de les 
classes de les classes. 

(8) S’ajusten, per aquest ordre, a: 
-El tipus d’avaluació –La 
metodologia del professor –La 
naturalesa del contingut –
L’existència de manual de 
l’assignatura –La importància de 
l’assignatura al pla d’estudis –
Interès i novetat de la matèria. 
 
(9) Prefereixen un guió inicial i una 
exposició lenta (afavoreix a la 
reflexió). 

(10) Recorden informació rellevant 
de les classes. 

 
Annex 2.2. 
 
Cas de pensament 
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Apunts simbòlics 

Apunts gràfics 
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Apunts estructurals 

Apunts literals 
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Annex 2.3. 
 
Els pros i els contres d’utilitzar cadascuna dels quatre tipus de presa d’apunts 
presentats 
 

 Descripció Avantatges Inconvenients 

Apunts 
simbòlics 

Modalitat que 
transforma la 
informació 
disponible en 
imatges, dibuixos, 
et. 

-Demostra que s’ha 
interioritzat la 
informació rebuda. 
-És ideal com a 
complement d’altre 
tècnica de presa 
d’apunts. 

-Es pot perdre 
informació. 
-Si es volen fer 
detallats 
normalment s’han 
d’acabar/ 
complementar a 
casa. 

Apunts gràfics Consisteix en que a 
mesura que s’escriu 
més o menys el que 
la professora diu es 
van ressaltant 
conceptes 
importants, 
s’afegeixen  fletxes 
que relacionin idees, 
etc. 

-No es perden dades 
importants. 
-Les dades estan 
mínimament 
organitzades i 
relacionades entre 
elles. 

-El que es copia és 
molt semblant al 
que diu la professora 
i cal entendre-ho bé 
per poder aprendre 
els continguts. 
 

Apunts literals Tipologia que 
pretén  “reproduir” 
el text de l’orador o 
expositor tractant 
de ser molt fidel a 
l’original. 

-Les informacions 
s’anoten en l’ordre 
que són emeses. 
-No és necessari tenir 
massa coneixements 
previs sobre la 
matèria. 

-Quan és complicat 
agafar tota la 
informació rebuda, 
poden quedar uns 
apunts difícils 
d’entendre en la 
seva totalitat. 

Apunts 
estructurals 

Modalitat en que 
només es pretén 
recollir la informació 
que es relaciona 
amb apartats 
preestablerts per 
l’anotador en funció 
del tema. Es poden 
anar afegint 
subapartats a 
mesura que avança 
l’exposició. 

-Al tenir una 
estructura clara 
facilita la identificació 
de dades rellevants. 
-Permet anar 
processant la 
informació rebuda ja 
que l’has d’anar 
classificant. 

-Potser al principi 
costa una mica 
agafar aquesta 
dinàmica i cal 
completar els apunts 
posteriorment. 
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Annex 2.4. 
 
Exemple d’avaluació sumativa sobre la presa d’apunts 
 

 
Valors: 

1. GENS          2. POC          3. BASTANT       4. MOLT 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
(A) Als apunts, s’han inclòs les dades que permeten la seva fàcil contextualització? (matèria, 

tema, emissor, data, objectius, etc.) 
 

 
1    2    3    4     

 
(B) Els apunts, s’ajusten a l’objectiu de l’anotació? (recopilar, actualitzar-se, preparar un treball, 

etc.) 
 

 
1    2    3    4     

 
(C) Els apunts, s’ajusten a les característiques de l’anotació? (velocitat, sistematització, claretat, 

familiaritat amb el tema, etc 

 
1    2    3    4     

 
(D) Als apunts, es pot reconèixer l’estructura de l’exposició? (la introducció, el 

desenvolupament de cada bloc, les conclusions) 
 

 
1    2    3    4     

 
(E) La presentació formal dels apunts, afavoreix la seva comprensió i/o record? 

 

 
1    2    3    4     

 
(F) Als apunts, poden identificar-se les idees principals o unitats temàtiques del contingut 

desenvolupat? 
 

 
1    2    3    4     

 
(G) Als apunts, s’han utilitzat sistemes de reducció de la informació? (abreviatures, senyals, 

fletxes, etc.) 
 

 
1    2    3    4     

 

 
(H) Als apunts, s’han fet servir elements de personalització? (parafraseig, aclaracions, 

ampliacions, reflexions, etc.) 
 

 
1    2    3    4     
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ANNEX 3 
 
La línia cronològica 
 
La línia cronològica és una tècnica gràfica visual per situar successos temporals rellevants 
ordenats en ordre cronològic  en una línia (horitzontal, corba, de dreta a esquerra o 
viceversa...) per elaborar una línia del temps resulta pràctic realitzar la lectura subratllada dels 
anys rellevants juntament amb els successos destacats. 
 
En el nostre cas la línia serà horitzontal, on els alumnes situaran de esquerra a dreta els 
successos històrics més rellevants de cada sessió.  Ens ha semblat el més adequat degut a la 
majoria cultural. 
 
Hem pensat que el fet de representar la línia cronològica amb un cordill i penjar els 
esdeveniments importants  amb pinces d’estendre la roba  és una activitat molt dinàmica que 
pot agradar i motivar a tota la classe en general i s’adequa a la preferència d’un output tàctil 
que presenten molts dels alumnes. Si s’acumulen massa fets importants a una mateixa línia, 
com la paret del final de l’aula és ampla, es podrien penjar dos cordills paral·lels (un podria ser 
per l’apartat de la 2ª Guerra Mundial, per exemple). Els alumnes aprendran a ser els 
responsables de portar-ne les pinces ja que cada membre del grup en portarà dues a la motxilla 
i llavors si un se n’oblida no es queden els esdeveniments sense penjar. 
 
Es una activitat transversal, que es realitzarà des de la sessió dos fins a la set. La activitat es 
realitzarà en grups de uns cinc alumnes. A cada sessió queda especificat quin grup d’alumnes 
ha de sortir a posar les dates. El grup haurà de reunir-se per a posar-se d’acord amb quins són 
els anys més rellevants i per què.  
 Com a mesura de seguretat, un dels alumnes del grup escriurà en un full les dates que han 
penjat i ho entregarà a la professora. Això servirà per tenir una còpia de la línia cronològica en 
cas de que passi alguna cosa.  
El color amb que els alumnes escriuran els esdeveniments més importants per penjar al cordill 
podria ser diferent per cada sessió (o per apartat si es prefereix) per tal de fer més atractiu 
l’input visual que  suposarà pels alumnes la línia cronològica un cop finalitzada. 
 
A l’hora d’avaluar la professora haurà de tenir en compte que tot estigui correcte així com  que 
tots els alumnes hagin participat. Això els ha de quedar clar el primer dia que ho explica.  
 
S’avisa als alumnes que la poden copiar però que s’aconsella fer-ho l’últim dia per si a mesura 
que passen les classes hi ha dates que s’afegeixen pel mig i cal moure les pinces. 
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ANNEX 4 

 
Reflexió sobre la xenofòbia i discriminació de minories 
 
Per tal de fer una reflexió dinàmica i activa sobre la xenofòbia i la discriminació, hem pensat fer 
una dinàmica de grup. Es tracta de que la professora posi al front de cadascú (sense que la 
resta ni la pròpia persona ho vegi) un gomet d’un color diferent. L’alumne no sap quin gomet té 
al front perquè se’l tapa amb la mà fins que tots tinguin el seu, i llavors ho ha de descobrir a 
través dels seus companys, els quals estan en la mateixa situació.  
 
L’objectiu és agrupar-se tots aquells que tenen el mateix  color del gomet en poca estona. Tot 
això ha de portar-se a terme sense comunicar-se verbalment, només amb mímica. Seria 
convenient que la professora fes un petit exemple inicial per evitar confusions. No obstant, de 
tots els gomets repartits, n’hi haurà un color que no podrà agrupar-se amb ningú perquè 
només hi ha aquest.  
 
Un cop agrupats, es descobrirà que un no va amb la resta de grups i es preguntarà als 
companys què pot haver sentit aquest alumne i preguntar a la persona què ha sentit realment. 
Les seves respostes es relacionaran amb el tema de la xenofòbia, per tal d’aconseguir 
empatitzar amb les persones que ho pateixen i també les que es troben en situació de minoria 
en general.  
 
Preguntes que pot fer la professora: 
 

- Creieu que us heu agrupat correctament? 
- Què creieu que ha pensat i sentit al veure que no tenia grup? 
- Què has pensat o sentit quan has vist que no tenies grup?  
- Creieu que al dia a dia hi ha gent que se sent “sense grup” o té un “gomet diferent”? 
- Quins exemples se us acudeixen? Heu viscut  o coneixeu alguna experiència personal  

d’exclusió i xenofòbia? 
- Per què creieu que es donen aquests casos?   
- Com podríem millorar-ho?  
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ANNEX 5 
 
Treball en grup 
 
Els alumnes hauran de fer un treball en grups sobre una part del tema de la assignatura, hem 
procurat que la majoria siguin relacionades amb les estratègies militars de cada bàndol. El que 
es pretén aconseguir amb això es que els propis alumnes posin en pràctica l’organització i 
comprensió dels conceptes, ja que no només han llegir i entendre el text sinó que han 
d’organitzar cronològicament com van succeir les coses, han de pensar quina seqüència 
utilitzaran i com ho faran per que la resta de la classe ho entengui, tenint en compte que cap 
d’ells ha tractat aquell tema abans.  
 
Primerament, i abans de fer cap divisió de grups o temari, els alumnes necessiten saber que 
faran en les properes 3 sessions. El treball consisteix, com hem dit anteriorment, en la divisió 
d’una part del temari per a que ells mateixos, treballin en equip, puguin explicar a la resta de 
companys aquella part. Això els ajudarà a entendre millor el temari i posaran en pràctica 
estratègies d’organització i comprensió de conceptes. També se’ls ha d’explicar que per a que la 
exposició sigui còmode i tinguin tot el que necessiten, se’ls donarà un mapa mundi en DIN-A3 
per a que puguin utilitzar-lo (Annex 5.2.) 
Després de la introducció, la professora haurà de dividir els grups en 5 o 6 alumnes. Donat que 
cada alumne té unes característiques psicoeducatives concretes, proposem aprofitar la 
distribució dels grups comentada a l’apartat 11 de la guia.  
 
Un cop tenim els alumnes organitzats es dividirà el temari (i per tant, l’ordre en que exposaran) 
per mitjà d’un sorteig per a que tots tinguin les mateixes oportunitats. Els temes proposats per 
cada un dels 5 grups són els següents: 
 

 6.3. Les aliances i l’esclat bèl.lic (pàg. 189) 

 7.1. Les ofensives alemanyes (pàg. 190) 

 7.2. La mundialització del conflicte i 7.3. El sotmetiment dels països ocupats (pàg 191) 

 8.1. L’esforç de guerra aliat (pàg. 192) 

 8.2. L’alliberament d’Europa i 8.3. El final de la guerra al pacífic (pàg. 193) 
 
 
Abans de que es posin a treballar, la professora hauria d’ explicar als alumnes que és el que 
avaluarà de les exposicions que facin així com que s’espera de la feina que facin els alumnes.  
 
Nosaltres, recomanem que un del aspectes més importants a tenir en compte en la avaluació 
sigui el treball en equip (el qual haurà seguit la professora durant  tres sessions), així com la 
qualitat de la informació que han proporcionat els alumnes. No consisteix en que siguin 
capaços de dir quantes més coses millor, sinó que el que diguin estigui treballat i es noti que ha 
estat interioritzat (ho expliquen amb les seves paraules, participen tot, si se’ls fa una pregunta 
saben com respondre, etc.) 
 
Més especificacions sobre l’avaluació i la manera de treballar a l’aula les adjuntem a l’Annex 
5.1. que són unes pautes que la Laura ja tenia i que veiem molt adequades. 
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Annex 5.1. 

 
Pautes a seguir a l’hora de treballar en grup 
 
Els grups són formats pel professor-a de la matèria que pot canviar-los si ho considera oportú. 
 
El grups tindrà sempre un portaveu i un mediador/a, que aniran canviant al llarg del curs, i que 
són els encarregats de: 
Portaveu:  guardar les activitats fetes, el material del grup, anotar les indicacions i fer de 
portaveu del grup quan es fan preguntes. 
Mediador/a: s’encarrega de que tothom participi al grup d’una manera o d’una altra. 
 
Es tracta de treballar en grup i que tothom aporti el seu esforç al grup. N’hi haurà dues notes: 
una nota de contingut, on es valorarà la feina feta i  una nota de funcionament del grup, on es 
valorarà si el grup col·labora, treballa, hi ha repartiment de feines si cal, etc. Les dues notes 
seran les mateixes per tothom (excepte si la professora observa que un component del grup, de 
forma sistemàtica, no fa res, parla quan la resta del grup treballa, etc.). 
 
La forma de treballar serà sempre la mateixa: 

1- La professora indicarà la feina que s’ha de fer i donarà les instruccions. 
2- El grup llegirà o mirarà la feina i les preguntes. 
3- La professora preguntarà si n’hi ha dubtes i les aclarirà. 
4- El grup començarà a treballar. No es poden fer preguntes a la professora ni a altres 

grups. Si el grup necessita fer una pregunta a la professora, la nota baixarà 1 punt per 
pregunta. 

5- La professora comunicarà si la feina s’ha de fer en una sessió de classe o més i quan 
acaba el temps. Mai es portarà la feina a casa, si es fa en dues sessions, la professora 
se’n portarà la feina. 

 
Si un component del grup falta a les sessions de treball en grup i no justifica la falta, tindrà un 0 
en aquesta activitat. Si justifica la falta, no tindrà cap nota. 
 
 

 
Annex 5.2. 
 

Mapa per treballar en grup 
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ANNEX 6 
 
Activitat sobre l’ONU 

 
L'activitat proposada consisteix en un treball de reflexió i discussió grupal. 
Els alumnes es posen en els seus corresponents grups de treball i aborden una qüestió 
relacionada amb la ONU que els hi planteja la professora, de forma oral o escrita (és indiferent). 
Cada grup té un tema diferent a tractar. Un cop s'ha dut a terme la reflexió un portaveu de cada 
grup exposa la pregunta que se’ls hi ha plantejat i la seva resposta. 
 
El temps total de l'activitat és de 15 minuts, 10 dels quals es destinen a la reflexió i a la 
discussió en grups, i els 5 restants en les breus exposicions dels portaveus. 
 
L'activitat està destinada a que els alumnes extrapolin els coneixements que tenen sobre la 
creació i el funcionament de la ONU, i siguin capaços de reflexionar i debatre temes 
relacionats, però amb informacions que no es poden extreure literalment de la teoria. 
 
Les possibles preguntes a fer són: 
 

– Coneixent el propòsit i objectius de l'ONU, quines són les seves principals avantatges? 
– Coneixent el propòsit i objectius de l'ONU, quins són els seus principals inconvenients? 
– Arribat el moment, seria capaç l'ONU de defensar la seguretat mundial davant d'un 

gran conflicte entre potencies? 
– Si l'ONU deixés d'existir demà, quines conseqüències tindria? 
– Com es defensa la paradoxa de que l'ONU pugui fer ús de tropes armades (les Forces de 

Pau) per mantenir la pau? 
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ANNEX 7  
 
Avaluació final (idees per la professora que poden ser modificades) 
 
 
SEMINARI DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA 
CIÈNCIES SOCIALS, HISTÒRIA. 2a AVALUACIÓ. 
NOM I COGNOM_______________________________________________________________________ 
CURS_________________________________DATA___________________________________________ 

 

1. Llegeix el següent fragment d’un article sobre la crisi actual i compara aquesta informació amb 
la que has estudiat sobre la crisi que va donar-se a principis del segle XX. (2 punts) 

“(…) Tots els experts estan d'acord que el que ha provocat la crisi actual és el funcionament del 
propi model econòmic neoliberal. S'ha comprovat que allò que s'anomena llei del mer-
cat (oferta i demanda) no regula ni la demanda ni l'oferta perquè el consumisme, que és la 
base del sistema, allò que ha causat és l'endeutament extremat del consumidor i la producció 
d'excedents invendibles per part dels productors. 

S'ha comprovat que el bluf de l'economia financera basada en la circulació de capitals ficticis 
que no responen a productes concrets, acaba esclatant i que l'economia especulativa, a més 
d'immoral, enriqueix alguns i empobreix definitivament uns altres. Tot això s‘ha vist però s'ig-
nora a l'hora de buscar-hi solucions perquè el que s'està fent des dels governs va en la línia 
d'activar allò que ha causat la crisi: d‘una banda pretenen reactivar l'economia financera injec-
tant milions de diners als bancs i d'altra busquen activar el consumisme (fer que la gent gasti 
innecessariament) amb les ajudes a l'automòbil i a d'altres productes que no són bàsics. (…) i 
voler retornar a la construcció voraç el seu paper de motor (fals i generador de bombolles im-
mobiliàries) de l'economia.” 

Miquel, C. (2009). Crisi: Entropessar amb la mateixa pedra. 

2. Com va arribar Alemanya a convertir-se i consolidar-se en una dictadura? (En quin context es 
trobava, quines causes la van propiciar i característiques del Reich, etc.) (2,5 punts) 

 
3. Com es va anar desenvolupant la Segona Guerra Mundial? Explica els principals successos que 

hi van tenir lloc (causes principals del conflicte, aliances i final de la guerra) (2,5 punts) 
 
4. Imagina’t que ets un guia turístic en un camp de concentració i tens un grup de persones que 

venen a visitar-lo. Redacta breument quina seria la teva intervenció amb l’objectiu que surtin 
d’allà sabent molt més del recinte i de la seva història. (1,5 punts) 

 
5. El tema de la independència de Catalunya ha pres força aquests últims mesos i en els mitjans 

de comunicació es parla “d’enviar tancs” a Catalunya en cas que aquesta s’independitzés.  
Creus que es podria donar una situació de guerra en la nostra actualitat? Per què? (reflexiona 
sobre el paper de l’ONU) (1,5 punts) 
 

 

NO T’OBLIDIS DE POSAR LA CRONOLOGIA EN TOTES LES PREGUNTES.    
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