
Els treballs d’Història del Món Contemporani 

 

La gran majoria de l’alumnat de batxillerat (curs 21-22) va cursar l’ESO al Canigó, un institut on 

hem aplicat el treball per projectes fins al curs 19-20, quan la pandèmia va impedir l’aplicació  

d’aquesta metodologia.  

La filosofia dels projectes seguia les directrius del currículum d’elaborar continguts propis en 

diferents formats, mitjançant aplicacions i estratègies de recollida i representació de dades 

més complexes, contrastant críticament fonts actuals i del passat, tant analògiques com 

digitals. L’alumnat partia d’un dossier instructiu, del suport de tutors-es de grup i també 

comptaven amb el suport del professorat del nivell que acudia a les aules. Però, bàsicament, 

l’alumnat treballava de forma autònoma. 

Per segona vegada, al 1r de batxillerat s’ha aplicat una metodologia força similar. L’alumnat ha 

d’elaborar treballs escrits en grups de 3-4 membres (o també per parelles) sobre aspectes 

concrets del temari. Per a la seua realització disposen d’instruccions per a la presentació de 

treballs escrits i presentacions orals, d’apunts facilitats pel professor, del llibre de text de la 

matèria, d’una rúbrica d’autoavaluació i del suport del professor, ja que els treballs es 

realitzen, de forma preferent a l’aula, al llarg de 12 sessions. L’objectiu és que, a partir 

d’aquests punts de partida, puguin fer recerca per la xarxa i ampliar coneixements. L’ús de 

l’ordinador personal per a la recerca i l’elaboració del treball escrit es complementa amb la 

preparació de presentacions orals dels treballs amb el suport de programes del tipus Power 

Point. 

Segons el Decret 142/2008, de 15 de juliol, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments 

del batxillerat: «Els objectius fixats, com veurem, desenvolupen les competències específiques 

de la matèria i col·laboren en el seu assoliment. En tots ells s'evidencia la construcció d'una 

comprensió de l'estructura global de la disciplina, alhora que es proposen finalitats explícites 

d'aprenentatge del mètode propi de la història, així com de la capacitat de comunicar 

aprenentatges i resultats de recerca». 

«La competència en la crítica de les fonts històriques pretén que l'alumnat, a més dels 

discursos estructurats sobre períodes històrics que s'ofereixen al seu coneixement, verifiqui la 

seva veracitat a través de l'anàlisi de diverses fonts (textuals, icòniques, gràfiques, 

estadístiques, cartogràfiques, orals, etc.) i també que s'introdueixi alhora en el mètode de 

l'historiador intentant d'establir fets i interpretacions del passat a partir del contrast i la 

comparació de les fonts, dins d'algun dels models de la historiografia actual. En definitiva, es 

tracta que l'alumnat sigui capaç de mobilitzar els coneixements obtinguts i les tècniques 

apreses davant de fonts de naturalesa primària i secundària dels períodes estudiats que siguin 

diferents de les presentades en les sessions lectives. Amb aquest aprenentatge l'alumnat haurà 

de tenir les eines necessàries per accedir de manera lliure i crítica a fonts diverses i rigoroses 

per analitzar i comprendre la societat en què viu en la seva complexitat, interrogar-se sobre les 

causes dels problemes i plantejar possibles vies de solució. 



La Història del Món Contemporani col·labora, també, en la competència en recerca i 

competència digital, en la mesura que planteja investigacions i resolució de problemes, 

dimensions comunes en la construcció d'un pensament crític i científic, i pot constituir un marc 

idoni per a la realització de treballs de recerca. També es pot afirmar que les formes de 

comunicació i d'obtenció de la informació precisen sovint la utilització de tecnologies 

d'informació digital i de mitjans audiovisuals per tal d'accedir a un ventall ampli 

d'informacions. 

La Història del Món Contemporani, com ja s'ha indicat, aporta molts elements que 

contribueixen a la maduresa personal dels alumnes i a l'adquisició d'un bagatge instrumental 

en l'estudi i l'anàlisi de la història que els permetrà, en aplicar-lo, continuar aprenent. 

Per la necessitat d'utilitzar correctament els registres orals i escrits de la llengua catalana o 

castellana en la selecció, procés i comunicació de resultats, la història vehicula, estimula i 

consolida necessàriament l'assoliment de les competències lingüístiques especialment pel que 

fa a la descripció, exposició, interpretació i argumentació. Finalment per a la utilització dels 

llenguatges icònics i audiovisuals tant en la lectura de les fonts com en la comunicació de 

resultats, la història col·labora tant en l'ús de les TIC i dels mitjans audiovisuals com en les 

matèries relacionades amb el llenguatge plàstic i visual. 

Convé evitar, doncs, tant com es pugui, l'abús de les classes expositives i, de manera 

especial, la transmissió tancada de les interpretacions dels fets». És per aquest motiu que 

prioritzem el treball col·laboratiu a les classes magistrals, les quals s’efectuaran de cara a la 

preparació dels exàmens parcials o trimestrals. Cal tenir en compte que el temari d’Història del 

Món Contemporani és una ampliació de l’impartit a Geografia i Història de 4t d’ESO. Per tant, 

l’alumnat ha de tenir una base teòrica suficient per poder realitzar l’ampliació de 

coneixements a través d’aquests treballs pràctics. També cal apuntar que, a part de les classes 

magistrals prèvies als exàmens, el professor du a terme seminaris de coavaluació amb cada 

grup per tal de consensuar la correcció de cada treball, resoldre dubtes i oferir orientacions. 

«En definitiva, davant la història ja escrita, es proposa estimular una forma d'ensenyament que 

fomenti un aprenentatge que doni les eines a l'alumnat per accedir a les fonts de coneixement 

històric, per tal de dialogar amb el passat, interpretar-lo críticament i prendre consciència de 

les limitacions d'una disciplina que està contínuament en revisió. 

Per aquest motiu, és important que l'alumnat conegui, analitzi i interpreti la gran diversitat de 

fonts de què disposem per a l'estudi de la història del món contemporani. A més de les que 

habitualment presenten els materials didàctics, cal potenciar el treball amb premsa, fonts 

d'arxiu, films (documentals i de ficció), textos literaris, obres d'art i fonts orals, de manera que 

poden proposar-se treballs de caràcter interdisciplinari. Aquesta matèria també ofereix un 

marc òptim per a la realització de treballs d'indagació, individualment o en grup, que 

impliquin la formulació d'hipòtesis, la recerca i anàlisi d'informació i la presentació de 

conclusions. Així mateix, cal tenir en compte l'aportació metodològica de l'ús de les 

tecnologies de la informació i la comunicació, que afecta la funció del professorat i 

l'aprenentatge de l'alumnat, reforçant la idea d'un aprenentatge més actiu i autònom, de 

manera individual i cooperativa, que possibilita la realització d'experiències en els camps de 



l'anàlisi social i la construcció de noves relacions socials, de la conservació i difusió del 

patrimoni històric i cultural i de la preservació de la memòria de la lluita per la democràcia». 

Es tracta, doncs, de «Realitzar activitats d'indagació i síntesi en què s'analitzi, contrasti i integri 

informació diversa, valorar el paper de les fonts i els diferents punts de vista dels historiadors, i 

comunicar el coneixement històric adquirit per mitjà de diversos suports i amb el rigor 

intel·lectual requerit». 

Finalment, considerem que la realització d’aquest tipus de treballs constitueix una preparació 
idònia de cara a afrontar el Treball de Recerca que ha de fer tot l'alumnat de batxillerat, el qual 
s'ha d'iniciar preferentment durant el primer curs i presentar obligatòriament durant el segon 
curs. 
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