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Histoire du Monde Contemporaine 
 

 
 

 
Objectius 
 

1. Aprendre a comunicar-se en francès a nivell escrit I oral. 
2. Interioritzar conceptes de la Història del Món Contemporani. 
3. Treballar individualment i cooperativament en petits grups. 
4. Adquirir coneixements a través de les TIC. 
5. Relacionar conceptes històrics amb la vida quotidiana. 

 
Descripció de la proposta  
 
A través d’aquesta proposta es plantegen una sèrie d’activitats que permetran als alumnes 
aprendre sobre història contemporània en llengua francesa. A partir de diferents activitats, 
individuals i grupals, els alumnes interioritzen nous conceptes i en consoliden de previs. La 
realització d’activitats online els permetrà demostrar el que han après. 
 
Aspectes didàctics i metodològics  
 
La proposta didàctica presenta, mitjançant un dossier, una sèrie de vídeos online on els 
alumnes, a través de les TIC, aprenen coneixements d’història des de La Primera Guerra 
Mundial (1914-1918), passant per la Revolució Russa (1917-1939), l’Economia dels anys 30, 
els Sistemes Dictatorials i la Democràcia (1918-1939), La Segona Guerra Mundial (1939-1945), 
fins arribar a la Guerra Freda de 1945. Cada vídeo tracta, àmpliament, els conceptes de la part 
històrica que s’està treballant mitjançant explicacions, cançons i conceptes claus per entendre 
la història.  
A continuació de cada vídeo, es presenten una sèrie d’activitats escrites i online per poder 
interioritzar els conceptes que han après sobre cada punt de la història Contemporània. 
Per últim, els alumnes disposen d’enllaços per ampliar els seus coneixements sobre cada punt 
de la història. 
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Recursos emprats 
La Primera Guerra Mundial: 
http://enseigner.tv5monde.com/search/site/guerre%20mondiale  
http://soutien67.free.fr/histoire/pages/contemporaine/ww1.htm  
Revolució Russa (1917): 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/divers/r%C3%A9volution_russe_de_1917/140738#omBjbs
OH0MuQckb5.99  
https://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/histoire/reviser-une-notion/la-revolution-russe-et-
la-naissance-de-l-urss-3hpg07  
Crisi Econòmica dels anys 30: 
http://aurelienloriau.free.fr/troisieme/histoire/allemagne%20nazie/le%E7on1france.htm 
Sistemes Dictatorials: 
http://www.larousse.fr/encyclopedie/images/Les_mains_t%C3%A2ch%C3%A9es_de_sang_de_
Mussolini/1315429  
https://www.assistancescolaire.com/eleve/3e/histoire/reviser-une-notion/la-revolution-russe-et-
la-naissance-de-l-urss-3hpg07  
La Segona Guerra Mundial: 
https://www.youtube.com/watch?v=FsX11urmC7U  
http://enseigner.tv5monde.com/niveau/a2-elementaire 
http://www.histoirealacarte.com/carte/8-seconde-guerre-mondiale-1939-1945.php  
 
Continguts, competències i processos que es treball en de forma destacada  
 

1. Comunicació oral i escrita en llengua estrangera, Francès. 
2. Aprendre a Aprendre. 
3. Connexió de conceptes històrics amb la vida quotidiana. 
4. Treball individual i cooperatiu en grups reduïts. 
5. Utilització dels Recursos TIC durant l’aprenentatge. 

 
Alumnat a qui s’adreça especialment 
 
Aquesta proposta va adreçada a alumnes de 2on de batxillerat. 
 
Documents adjunts  
 
“Materials didàctics del professorat GEP Francès”  
http://odissea.xtec.cat/course/view.php?id=40702 
 
Autoria  

Laura Bernadàs. INS Can Vilumara. L’Hospitalet de Llobregat. 


