ARC-CERES

El poder polític al llarg del temps
Objectius
Observar l’existència de diferents sistemes polítics al llarg del temps.
Situar cronològicament els sistemes polítics.
Incorporar nou vocabulari relacionat amb l’organització política.
Valorar els continguts de Ciències Socials treballats en cursos anteriors i copsar que el
seu domini facilita l’aprenentatge significatiu de l’alumnat.
Impulsar el treball cooperatiu i les petites cerques per a facilitar el treball autònom
de l’alumnat.
Responsabilitzar-se individual i grupalment de les tasques encarregades, ja que la
seva realització beneficia a tot el grup-classe.

Descripció de l’activitat
Mitjançant unes recerques, elaborades per diferents grups de treball, l’alumnat realitzarà un
eix cronològic i unes explicacions a la resta del grup-classe que exemplifiquen diferents
models de poder polític al llarg de la història.

Recursos emprats
L’activitat es basa en la recerca de dades per internet, encara que també seria útil poder
utilitzar materials de cursos anteriors (llibres, apunts, exercicis, treballs, projectes, etc).
També es necessitarà fulls DIN A3 per a l’elaboració d’un eix cronològic.

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: A la primera mitja hora, es dividirà el grup classe en 6 grups de 4/5 alumnes amb
l’objectiu que cada un d’aquests grups cerqui informació sobre l’exercici del poder polític
(etapa històrica, qui exercia el poder polític i la via d’accés al poder) en diferents moments
de la història, que ja s’han treballat a 1r (L’Egipte faraònic, la “democràcia” d’Atenes, Roma
(monarquia i República) i la Roma Imperial) i a 2n d’ESO (L’Època Medieval i Moderna). Per
tant, com són temes que ja s’han tractat seria bo que l’alumnat consultés material pedagògic
de cursos anteriors (llibres, apunts, treballs, projectes, etc). Tot i així, cada grup compta
amb unes adreces virtuals amb les quals pot fer una recerca ràpida. En aquesta sessió, cada
grup haurà d’exposar a la resta dels companys i companyes el resultat del seu treball.
Hora 2: En aquesta segona sessió, es continuarà treballant en 6 grups de 4/5 alumnes per a
introduir temes nous relacionats amb l’exercici del poder polític. Com alguns dels fets
històrics que es tracten (la Il·lustració, la Revolució de les tretze colònies angleses a Amèrica,
la Revolució Francesa i el Liberalisme polític) es treballaran amb més profunditat a 4r d’ESO,
aquí només es tracta de presentar breument aquestes temàtiques per a copsar els conceptes
polítics que aportaren i aplicaren.
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Hora 3: En aquesta tercera sessió, cada grup haurà d’exposar oralment a la resta del grupclasse el resultat de la seves recerques. Posteriorment, tot el grup-classe oralment haurà
d’elaborar unes conclusions de tot el que s’ha tractat durant aquestes sessions. És important
que aquestes conclusions s’exposin oralment i que cada alumne/a les vagi anotant perquè
poden ser un punt de partida d’una redacció que es proposa. En aquest escrit, titulat “Què he
aprés?” cada alumne hauria d’elaborar una reflexió, que pogués aprofitar tant les esmentades
conclusions com les explicacions de cada grup.

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
CONTINGUTS
El poder al llarg del temps (de l’Edat Antiga a l’Edat Moderna)
-L’Egipte faraònic
-La democràcia d’Atenes
-Roma (monarquia i república)
-La Roma Imperial
-La societat feudal
-La monarquia absoluta de l’Antic Règim
El poder a l’Època Contemporània:
-La Il·lustració
-Les aportacions de les Revolucions Americana i Francesa
-El Liberalisme

COMPETÈNCIES
Competència comunicativa lingüística i audiovisual.
Tractament de la informació i la competència digital.
Competència social i ciutadana.

PROCESSOS
Debat i exposició oral.
Anàlisi de fonts secundàries.

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 poder polític.doc.
Altres documents:
Al document de l’alumnat hi ha un enllaç a les següents adreces:
http://blogs.sapiens.cat
http://ca.wikipedia.org
http://www.historicodigital.com
http://www.librosvivos.net/smtc/
http://www.xtec.cat/aulanet/viatge/credit2/03/repro23a.htm
http://montse.quintasoft.net/2ESO/diapos/emoderna_sintesi.pdf
http://www.claseshistoria.com/antiguoregimen/%2Bmontesquieu.htm

Itinerari
Itinerari

Títol seqüència didàctica

Fem política

El poder polític al llarg del temps

Ordre
2
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