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Objectius 

Contextualitzar l’origen de l’Estat de les Autonomies. 

Conèixer l’origen de l’Estat de les Autonomies. 

Saber situar les comunitat autònomes espanyoles. 

Comprendre les explicacions realitzades en un reportatge periodístic. 

Relacionar l’origen de l’Estat de les Autonomies amb la situació política actual. 

Sintetitzar en una redacció ben estructurada les idees fonamentals treballades. 

 

Descripció de l’activitat 
 

Amb aquesta proposta didàctica, l’alumnat repassarà les comunitats autònomes espanyoles, 

elaborarà un eix cronològic amb les dades més importants de la formació de l’Estat de les 

Autonomies i visionarà el capítol Història del cafè (“para todos”) del programa 30 minuts 

emès per TV3 el 18 de setembre de 2011. 

 

Recursos emprats 
 

Hi ha una activitat en la qual l’alumnat haurà de completar 3 mapes virtuals referents a les 
comunitats autònomes espanyoles. També necessitarà un ordinador per a visionar Història del 
cafè (“para todos”), capítol del programa 30 minuts emès per TV3 el 18 de setembre de 2011. 
Es recomana que l’elaboració de l’eix cronològic proposat es realitzi en un full quadriculat. 

 
Temporització 

 

S’ha previst 3 hores de classe. 
 

Alumnat a qui s’adreça especialment 
 

3r d’ESO 
 

Aspectes didàctics i metodològics 
 

L’estructura de les activitats podria ser la següent: 
 

Hora 1: L’alumnat individualment enllaçarà amb tres adreces virtuals per a treballar 

amb 3 mapes interactius la denominació i la situació geogràfica de les comunitats 

autònomes espanyoles. Es recomana que la realització d’aquest exercici no duri més 

de 10 minuts o un quart d’hora. Com l’alumnat ja coneixerà aquest aplicatiu, per 

iniciativa pròpia o per recomanació del professor/a podrà continuar a casa amb 

aquest exercici. A continuació, el professor/a farà una breu explicació sobre l’etapa 

de la transició. S’ha facilitat a l’alumnat, a l’arxiu MAT_ALUM_El cafè per a 

tothom.doc, una sèrie de dades que el professor/a ha de tenir en compte a l’hora de 

centrar la seva explicació sobre la transició, car  aquesta exposició ha de contemplar 

sobretot la informació més important sobre l’origen de l’Estat de les Autonomies. A 

casa i de deures, si s’escau, l’alumnat individualment elaborarà un mapa de les 

comunitats autònomes. A més del nom de cada comunitat, hi haurà de consignar la 

capital i l’any en que fou aprovat l’estatut de cada una d’elles. Les dates de 

l’aprovació de cada estatut poden consultar-ne a l’apartat “Dades (1975-1995)” de 

l’arxiu de l’alumnat. També com a deures l’alumnat haurà d’elaborar un eix 

cronològic a partir de la informació consignada en l’esmenta’t apartat. 

El cafè per a tothom 
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Hora  2: En aquesta  sessió,  els  alumnes  agrupats  en  parelles  hauran de visionar el 

capítol 

Història del cafè (“para todos”) del programa 30 minuts emès per TV3 el 18 de 

setembre de 2011 i contestar les qüestions consignades en el seu document. 

S’aconsella al professorat que abans del visionat del documental llegeixi en veu alta 

per a tota la classe les qüestions relacionades amb el documental amb l’objectiu que 

tothom les entengui. En principi, totes les qüestions es poden contestar mitjançant el 

visionat del documental. Només hi ha tres qüestions relacionades amb el franquisme 

sociològic amb les quals poden tenir alguns dubtes. Per això, si no se’n surten, se’ls pot 

indicar que consultin viquipèdia on poden trobar una explicació sobre el franquisme 

sociològic. És del tot probable que no puguin acabar a l’aula les qüestions i, per tant, 

hauran de finalitzar-les a casa de deures. 

 

Hora 3: En aquesta sessió, amb tot el grup-classe, es procedirà a la correcció de les 

qüestions plantejades a partir del visionat del reportatge de TV3. Finalment, cada 

alumne individualment haurà d’elaborar una reflexió escrita sobre el documental 

visionat. Aquest escrit s’elaborarà segons els següents apartats: presentació, 

desenvolupament i conclusió/ns. Aquesta reflexió escrita l’acabarà de realitzar a 

casa en concepte de deures. 

 

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada 

CONTINGUTS 

    L’Estat de les Autonomies 
-Precedents 
-Contextualització de l’origen 
-Situació i denominació de les comunitats autònomes espanyoles. 
- Relacionar l’origen de l’Estat de les Autonomies amb la situació política actual. 

 

COMPETÈNCIES 
 

Competència comunicativa lingüística i audiovisual. 

Tractament de la informació i la competència digital. 

Competència d’aprendre a aprendre. 

Competència social i ciutadana. 

 

PROCESSOS 

Jocs 

Anàlisi de fonts primàries. 

Anàlisi de fonts secundàries. 

Identificació de categories temporals. 

Identificació d’espais geogràfics. 

 

Documents adjunts 
 

Material de treball per a l’alumnat, 
El material de l’alumnat es troba al document descarregable per a l’alumnat: 
MAT_ALUM_El cafè per a tothom_doc. 

 
Altres documents: 
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Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces: 
 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espauto1e.html 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espauto2e.html 

http://serbal.pntic.mec.es/ealg0027/espauto3e.html  
timerime.com 

http://www.youtube.com/watch?v=4DF_Uf1Go6 
    http://www.tv3.cat/videos/3692010/Historia-del-cafe-%28para-todos%29 

 

 
Itinerari Títol seqüència didàctica Ordre  

Fem política El cafè per a tothom 7 
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