
ARC-CERES 

 
Els valors polítics de la Independencia dels Estats Units i de la 

Revolució Francesa  
 
 
Objectius  
 
Analitzar la construcció històrica dels valors i principis sobre els quals se sustenten la 
democràcia i els drets humans i reflexionar si les nostres democràcies responen a'aquests 
valors. 
 
Descripció de l’activitat  
  
En un primer moment s'analitzen la primera "Declaració dels Drets de l'Home i del Ciutadà" i 
la "Proclama de la independència dels Estats Units" amb l'objectiu d'identificar i reflexionar 
sobre la descripció de la realitat precedent que pretenen modificar, la definició de sobirania i 
de drets que s’hi relacionen, a qui s’exclou  d'aquests drets, i finalment, quin és l'objectiu de 
la comunitat política. 
En un segon moment, els estudiants escullen un moviment social o polític que hagi aparegut 
recentment, el situen i sintetitzen la realitat que pretenen transformar, els drets que 
reivindiquen i la societat que pretenen construir. Això, per poder establir continuïtats i canvis 
entre aquest moviment i els citats anteriorment. 
Finalment s'intenta que els estudiants reflexionin, a partir de la seva pròpia experiència, 
sobre els deutes que tenen les democràcies que hem construït amb els valors i principis sobre 
els quals es basen. 
 
Recursos emprats  
 
La Declaració d'Independència dels Estats Units. 
http://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html 
 
La Primera Declaració dels Drets de l’Home i del Ciutadà. 
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/hist-paris-1789.html 
 
Declaració Universal dels Drets Humans 
http://www.xtec.cat / ~ lvallmaj / passeig / dudh.htm 
 
 
Temporització 
 
4 hores/sessions de classe  
 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Estudiants de Batxillerat, que estiguin cursant l'assignatura de "Història del Món 
Contemporani". 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
Si bé l'activitat intenta orientar l'anàlisi dels textos, és important que el professor condueixi 
aquesta reflexió, i clarifiqui o reforci tots aquells conceptes polítics relacionats amb 
l'activitat. 
 

http://www.archives.gov/espanol/la-declaracion-de-independencia.html
http://www.amnistiacatalunya.org/edu/docs/hist-paris-1789.html
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En el segon moment de l'activitat, és important que el professor s’asseguri que tant els 
moviments polítics seleccionats, com les seves declaracions o manifestos, permetin una 
efectiva realització de l'activitat.  
 
L'activitat pot ser realitzada individualment o en parelles.  
 
Continguts, competències i procediments o habilitats que es treballen de 
forma destacada 
 
Aquesta activitat està dissenyada per treballar el contingut relatiu a la identificació i anàlisi, 
a partir de fonts textuals, del valors de la independència dels Estats Units i de la Revolució 
Francesa, que forma part del bloc denominat "Transformacions en el segle XX" d’Història del 
Món contemporani. 
 
Considera habilitats relatives a la recerca, obtenció i selecció d'informació, així com de 
processament i interpretació de la informació obtinguda, a partir de fonts històriques  i 
contemporànies. 
 
En conjunt aquesta activitat busca incidir en el desenvolupament de les competències de 
recerca i de gestió i tractament de la informació. 
 
Documents adjunts  
 
Material de treball per a l’alumnat, “MA_AL_Valors polítics revolució francesa” 
 
Itinerari 
 
Aquesta és la segona actvitat, d'un conjunt de 5, que conformen el itinerari "Transformacions 
del segle XIX". Tot i això, l'activitat està dissenyada per poder ser utilitzada 
independentment. 

 
 

 
 


