ARC-CERES

EL DESASTRE DEL 98 A TRAVÉS DE LA PREMSA
Objectius
•
•
•
•
•
•
•
•

Analitzar les causes de la guerra de Cuba
Situar el context històric del conflicte colonial dins de l’etapa de la
Restauració Borbònica.
Identificar els interessos dels Estats Units a Cuba i com van influir en el
conflicte colonial
Comentar les visions periodístiques sobre el conflicte cubà i quina
repercussió van tenir en els esdeveniments
Explicar les característiques de la rebel·lió a Cuba i Filipines i la seva
evolució
Enumerar les conseqüències polítiques, econòmiques i socials que es
van derivar del desastre del 98.
Cercar i tractar adequadament la informació digital consultada
Mostrar interès per col·laborar amb els companys/es i per la feina ben
feta

Descripció de l’activitat
La proposta estudia el desastre colonial de 1898 a partir dels passos proposats
en una wiki i de l’anàlisi de fonts primàries a través de la premsa de l’època.
Els alumnes han d’elaborar a partir de grups cooperatius, una presentació de
diapositives en format power point, impress o prezi , que hauran d’exposar a
l’aula.
Recursos emprats
Wiki, consulta de diferents pàgines web, programes de presentació de
diapositives...
Temporització
Tres sessions de classe
Alumnat a qui s’adreça especialment
Alumnes de quart d’ESO
Aspectes didàctics i metodològics
Les activitats s’estructuren de la manera següent:
Primera sessió: Es presenta la wiki i s’explica com es portarà a terme el
seguiment de la mateixa. Igualment, el professor/a explica alguns aspectes
del tema a estudiar i es visiona un vídeo informatiu sobre el mateix.
Seguidament es formen els grups de 3 o 4 alumnes i s’explica com han de
procedir en la cerca i tractament de la informació.

ARC-CERES
Segona sessió: Els alumnes un cop han cercat la informació adient, han de
respondre les preguntes formulades a la wiki i posteriorment, els diferents
equips han d’elaborar una presentació en format power point, impress o prezi
sobre la informació requerida pel professor/a.
Tercera sessió: Els diferents grups exposaran de manera oral a l’aula la
presentació de diapositives preparada i lliuraran al professor/a el quadern on
han respost les preguntes plantejades. Caldrà que siguin crítics amb la
informació obtinguda de la premsa històrica.
Si el temps proposat com a orientatiu no fos suficient, es pot dedicar una
altra sessió a completar les tasques de presentació de les diapositives o
d’avaluació.
La presentació de diapositives es podrà avaluar amb el model de rúbrica que
es troba a la wiki. L’avaluació es pot completar amb una prova escrita.
La informació aportada pels alumnes en les presentacions i activitats es podrà
incorporar com a element col·laboratiu a la wiki.
Continguts, competències i procediments/tècniques que es treballen de
forma destacada
Continguts:
1) La Restauració. Aspectes generals
2) Les causes de la Guerra de Cuba de 1895
3) L’evolució del conflicte colonial de 1898
4) La intervenció de la premsa escrita en el conflicte colonial de 1898
5) Les conseqüències del desastre colonial de 1898
Competències:
1) Competència comunicativa, lingüística i audiovisual
2) Tractament de la informació i competència digital
3) Competència d’autonomia i iniciativa personal
Procediments:
1) Anàlisi de fonts primàries
2) Anàlisi de fonts secundàries
3) Debat i/o exposició oral
Documents adjunts
Material de treball per a l’alumnat:
La fitxa de treball de l’alumnat es troba en el document MAT_ALUM_Desastre
del 98.
La proposta es basa en la wiki titulada “EL DESASTRE DEL 98” accessible des
de:
https://eldesastredel98.wikispaces.com/

