
Història del Món Contemporani (Activitat avaluable) BTL 1 CH

   El món en el període 1870-1918

Descripció

A partir del treball individual de diversos temes de la matèria d’Història del Món Contemporani,
l’alumnat  elaborarà,  en  forma  de  notícia  o  reportatge,  la  informació  del  contingut  que  hagi
treballat.

Aquest treball es publicarà en una pàgina web creada amb l’aplicació Google Sites. Per aconseguir
que aquesta pàgina sigui  visualment atractiva, cal  també que l’alumnat incorpori  al  seu treball
diverses fonts gràfiques que el complementin.

El fet que sigui un treball individual i que, per tant, una visió global del tema es faci molt difícil de
tenir, cada alumne/a farà una presentació oral del seu treball. 

Finalitat

La finalitat principal és que l’alumnat demostri una bona comprensió lectora i, a partir d’aquesta,
sàpiga elaborar un text que reculli la informació i que desenvolupi el tema tractat. Cal evitar copiar
literalment el que es reculli com a informació.

Temporització

- Presentació de l’activitat i cerca d’informació (2 hores)

- Esquematitzar la informació recollida (1,5 hores)

- Redacció del text (1 hora)

- Publicació a Google Sites

- Presentacions orals (1,15 hores): 5 minuts per alumne/a

Recursos

- Llibre de text (temes 6, 7 i 8)

- http://www.buxaweb.com/historia/temes/

- http://www.historiasiglo20.org/HM/

- https://estudiantes.elpais.com/programa-al-dia/ver/cmo-redactar-una-noticia-en-5-pasos

- http://www.auladecatala.com/tipus-de-textos/textos-periodistics/

- http://www.xtec.cat/~fmota/segon%20batx/periodi.htm

-  https://aprendrellengua.wordpress.com/2010/12/05/els-textos-periodistics-informatius-la-
noticia/
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Temari a desenvolupar

1) El món abans del 1914

1.1) Els estats liberal-democràtics europeus

a) La Gran Bretanya

b) França

c) Alemanya

1.2) Els règims autoritaris

a) Àustria-Hongria

b) Rússia

1.3) Altres potències

a) Els Estats Units

b) El Japó

2) La Primera Guerra Mundial

2.1) Causes de la guerra

2.2) Fases del conflicte bèl·lic

2.3) Els tractats de pau i les conseqüències de la guerra

2.4) La construcció d’una nova Europa

3) La Rússia tsarista

3.1) Rússia a començaments del segle XX

3.2) 1917: la revolució de febrer

3.3) 1917: revolució d’octubre
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