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AVALUACIO





HISTÒRIA
Construir el coneixement històric des de la recerca de
fonts secundàries en diferents formats: historiografia,
revistes especialitzades, monografies en format digital,
materials audiovisuals.
Contrastar les versions historiogràfiques amb fonts
periodístiques de l’època.
Integrar en el coneixement dels temps històrics recents
testimonis orals.
L’ús de grans obres de consulta i de monografies
historiogràfiques.
La selecció d’imatges fixes i audiovisuals com a
il·lustració de seqüències històriques.
La consulta de l’hemeroteca (Hemeroteca digital de La
Vanguardia).
L’enregistrament, anàlisi i arxiu de testimonis orals.
IV Bloc del programa d’Història d’Espanya i Catalunya:
El Franquisme i la Transició a la Democràcia.
Cerca en diferents fonts historiogràfiques i anàlisi dels
seus continguts.
Cerca en fonts d’hemeroteca i contrast amb les
historiogràfiques.
Cerca i recull de documentació audiovisual. Selecció
per il·lustrar.
Recull de testimonis orals i exposició i anàlisi d’aquests.
Treball en petit grup (3), a partir d’un guió de treball.
Integrar la informació recollida en un document mixt:
escrit i multimèdia.
Exposar dels resultats.
Continua: seguiment setmanal del treball (entre 2n i 3r
trimestre del curs).
Valoració de la memòria escrita i dels documents
gràfics annexats.
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HISTÒRIA DE L’ART
Adquirir els conceptes bàsics per a la lectura i l’anàlisi
en els llenguatges arquitectònic, escultòric i pictòric.
Combinar
fonts
bibliogràfiques,
multimèdia,
audiovisuals i d’internet per a la realització de treballs
de comentari d’obres d’art.
Coneixement i ús de les fonts bibliogràfiques i
electròniques de la biblioteca escolar i de la biblioteca
municipal.
Establir connexió amb la biblioteca municipal per
conèixer el seu fons bibliogràfic específic d’art.
Els llenguatges artístics: arquitectura, escultura i
pintura.
Cerca d’informació en bibliografia de consulta i
monografies.
Cerca d’informació en fonts electròniques i internet.
Aplicació de la informació en un guió d’anàlisi i
comentari d’una obra concreta.
Treball individual seguint les directrius d’un guió pautat
i dins d’una proposta concreta d’obres a comentar.
Valoració del treball en base a la diversitat de fonts
consultades i a l’adaptació de la informació al guió de
treball establert.

