LA INDUSTRIALITZACIÓ A LA BARCELONA DEL SEGLE XIX
La Industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya (I)
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Objectius
1‐ Realitzar una aproximació a l’arrencada de la industrialització a Catalunya i, en particular,
Barcelona (causes, característiques, magnitud, conseqüències...).
2‐ Aprendre a analitzar de forma sistemàtica i crítica diferents tipologies documentals, a
contrastar‐les i a treure’n conclusions

Descripció de la proposta
El dossier està pensat per fer una aproximació al les característiques que va adquirir la
industrialització a Barcelona.
Es posa èmfasi en treballar diferents tipologies de fonts documentals de forma sistemàtica, i
crítica com a procediment fonamental per a l’estudi de la història

Aspectes didàctics i metodològics
Tot i que es planteja com un treball individual també es pot desenvolupar en grups
cooperatius

Recursos emprats
-

Diferents fonts documentals enllaçades al mateix dossier i fitxes de procediments
editades per l’ANC a les quals s’accedeix des del quadern d’activitats mitjançant
enllaços.

-

Bibliografia referenciada.
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Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Continguts: ESO_4, 2n de Batxillerat (assignatura comuna d’Història) i 1r de batxillerat (matèria
de modalitat: Història del món contemporani).
A part dels continguts temàtics relacionats amb el Moviment Obrer a Catalunya, es treballen
de manera específica les competències relacionades amb l’anàlisi crítica de les fonts i les
habilitats cognitivo‐lingüístiques ( descripció, explicació, justificació, interpretació i
argumentació), i l’ús correcte del vocabulari propi de les CCSS

Esquema i Temporització
Dues sessions de classe

Alumnat a qui s’adreça especialment
Alumnes de 4t d’ESO i 2n de Batxillerat. Es podria treballar també a 1r de batxillerat en
l’assignatura Història del Món Contemporani.

Documents adjunts
Dossier d’activitats: enllaç.
Continguts Clau
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