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Els sistemes democràtics 
 

Objectius  

 
 Conèixer els trets fonamentals de la democràcia. 

 Distingir entre república i monarquia constitucional o parlamentària. 

 Valorar el poder viure en un estat democràtic. 

 Saber elaborar el comentari d’una notícia. 

 
Descripció de l’activitat  

  
Amb aquesta proposta didàctica, l’alumnat treballarà els fonaments del sistema democràtic, 

identificarà els països europeus segons siguin monarquies parlamentàries o repúbliques i 

comentarà una notícia periodística. 

Recursos emprats  

 
En aquesta activitat l’alumnat decarregarà un mapa mut d’Europa i haurà de consultar per 
internet per a realitzar diferents activitats. També haurà d’escollir entre l’elaboració d’un 
mapa conceptual o d’un power point.   

 
Temporització 
 
S’ha previst 3 hores de classe. Tot i així, és molt possible que si l’alumnat no acaba 
l’elaboració del comentari d’una notícia periodística hagi d’adreçar-se part d’aquesta 
activitat en concepte de deures. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
3r d’ESO 
 

Aspectes didàctics i metodològics  

 
L’estructura de les activitats podria ser la següent: 

Hora 1: Es dividirà el grup classe en grups de 4/5 alumnes amb l’objectiu que cada un 

d’aquests grups cerqui informació a la web sobre el tipus de govern que hi ha a tots els països 

europeus. O sigui, si es tracta d’una república o d’una monarquia parlamentària 

/constitucional. Encara que la cerca es realitzi en grup, cada alumne haurà de pintar de 

diferent color els països, segons siguin república o monarquia constitucional/parlamentària). 

L’alumnat pot descarregar-se el mapa mut polític d’Europa a l’arxiu MAT_ALUM_Mapa mut 

d’Europa.doc. L’objectiu d’aquesta activitat és que l’alumnat visualitzi els diferents tipus de 

governs europeus i no els confongui amb el concepte de democràcia, que es treballarà a la 

següent sessió.  

Hora 2: En aquesta sessió, l’alumnat es distribuirà en parelles i elaborarà un mapa conceptual 

o un power point a partir de la lectura d’un text, que s’ha inserit a l’arxiu MAT_ALUM_Els 

sistemes democràtics.doc. El professor/a haurà de vetllar per a que l’alumnat entengui tots 

els conceptes que s’hi exposen. En aquest sentit, si ho creu convenient, pot realitzar una 

lectura del text amb tot el grup-classe i aclarir els dubtes que puguin aparèixer. Al final de la 

sessió, el professor/a escollirà el mapa conceptual i el power point que li semblin més ben 
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elaborats amb l’objectiu que les parelles que l’han realitzat puguin exposar-lo a la següent 

sessió de classe.  

Hora 3: En el primer quart d’hora de la sessió, les dues parelles escollides han d’exposar a la 

resta del grup-classe els seu mapa conceptual i power point. A continuació, l’alumnat de 

forma individual haurà de cercar una notícia periodística a la web relacionada amb algun/s 

aspecte/s tractats a les anteriors sessions. Finalment, haurà d’elaborar un comentari escrit 

de la notícia que hagi seleccionat. Aquest exercici pot utilitzar-se com a prova d’avaluació 

individualitzada. Donat el cas que l’alumne/a no pugui acabar aquesta tasca a l’aula l’ha 

d’acabar en concepte de deures. 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 
  

CONTINGUTS  
 

 Principis  bàsics de la democràcia. 

 Diferents sistemes de governs democràtics a Europa 
o -monarquia parlamentària o constitucional 
o -república 

 

COMPETÈNCIES 
 

 Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

 Tractament de la informació i la competència digital. 

 Competència d’aprendre a aprendre 

 Competència social i ciutadana. 

 

PROCESSOS 
 

 Debat i exposició oral. 

 Anàlisi de fonts primàries. 

 
Documents adjunts  

 
Material de treball per a l’alumnat,  
 
El material de l’alumnat es troba als documents descarregables per a l’alumnat:  
 

 MAT_ALUM_Els sistemes democràtics_doc. 

 MAT_ALUM_Mapa mut d’Europa_doc. 

 MAT_ALUM_Base d’Orientació per a l’elaboració de diapositives de power-Point 
(contingut)_doc. 

 MAT_ALUM_Comentar una notícia (laboratori de Geografia).doc 
 
Altres documents:  
 
Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces: 
 
http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/  
http://www.guiamundialdeviajes.com/country/ 
http://www.elprofe.cat/?p=476 

http://www.terra.es/personal/tamarit1/powerpoint/index.html 

http://www.youtube.com/watch?v=1Hb36vsYtLI&feature=player_embedded 
http://www.youtube.com/penchomur#g/c/4BA2EFAFDB9AC9D9 

 

http://www.guiadelmundo.org.uy/cd/
http://www.guiamundialdeviajes.com/country/
http://www.elprofe.cat/?p=476
http://www.terra.es/personal/tamarit1/powerpoint/index.html
http://www.youtube.com/watch?v=1Hb36vsYtLI&feature=player_embedded
http://www.youtube.com/penchomur#g/c/4BA2EFAFDB9AC9D9
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Itinerari 
 
 

Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre 
Fem política Els sistemes democràtics 3 
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