FORMES DE LLUITA DEL MOVIMENT OBRER: DEL LUDISME ALS CONVENIS COL∙LECTIUS
I LES VAGUES (1854‐56)
La Industrialització i el naixement del Moviment Obrer a Catalunya (VI)

Vinyetes de l’Auca “Dos cosas que fan pó”. [1855]. Autor no
identificat. ANC1‐160‐N‐745. Codi doc ANC@ula 4403

Objectius
1‐ Fer una aproximació al sorgiment de la classe obrera fixant‐se en el cas de Barcelona.
2‐ Aprendre a analitzar fonts primàries.
3‐ Aprendre a analitzar, resumir i argumentar entorn processos històrics.

Descripció de la proposta
Permet aprofundir en la formació del Moviment Obrer a Barcelona en el context del Bienni
Progressista, a partir de l’anàlisi i la contrastació de diverses fonts primàries i secundàries

Aspectes didàctics i metodològics
Es posa èmfasi en els procediments relacionats amb l’anàlisi crítica de les fonts i la seva
contrastació.
S’ha pensat per ser realitzada com un treball individual de recerca. però es pot organitzar també en
grups cooperatius, a conveniència del grup‐classe o el professor/a.
Recursos emprats
-

Fonts primàries (enllaçades i transcrites en cas de ser manuscrits) i fragments de textos
extrets de bibliografia especialitzada.

-

Fitxes de procediments editades per l’ANC que publicades al blog SDANC Recursos, i a les
quals s’accedeix des del quadern d’activitats mitjançant enllaços.
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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
Es preveu la dedicació de tres 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
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