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�adie es una isla completo en si mismo; 

cada hombre es un pedazo del continente,  

una parte de la Tierra. 

Si el mar se lleva una porción de tierra, toda Europa 

queda disminuida (…) 

por eso la muerte de cualquier hombre  

me disminuye, 

porque estoy ligado a la humanidad;  

y por consiguiente, nunca preguntes 

por quién doblan las campanas 

porque están doblando por ti. 

 

John Donne (1572-1631) Cita inicial en la novela  
¿Por quién doblan las campanas? 

 Ernest Hemingway (1940) 

 

Panoràmica d´Elx des de La Torre Siuri, 1890. Càtedra Pere Ibarra d´Elx. 
 

 

 

Benvolgut alumne: en les teues mans tens l´inici del curs 2015-2016. Si volem, ho podem 
interpretar com un nou territorio, ric en oportunitats i en experiències d´aprenentatge significatiu. És 
important que observes amb atenció els apartats següents ja que ens ajudaran a millorar diariament.  

 
 
1. Per a què? Objetius. 
 
En un noranta-nou per cent de les ocasions respondràs que per a obtindre el títol de Batxillerat i 
realitzar la Prova d´Accés a la Universitat (PAU). Es cert, tot açò és molt important: la nota mitja, 
què Grau realitzaré? En quina Universitat?... tal vegada tot un laberint d´incognites, d´ansietat, de 
dubtes… i no et preocupes, estem ací tot el curs per ajudar-te. No t´angoixes, cadascú té un ritme, 
unes necessitats però et suggerim que sigues constant.  Ja saps, els grans esdeveniments tenen 

començaments menuts, ens recordava Guillem d´Ockham. Objectius menuts, senzills, diaris, que 
afegits, signifiquen grans èxits, al personal i al context acadèmic.  
 
I en Aquests sentit, ens centrem una mica més al nostre perímetre d'activitat, la Història d'Espanya 
de 2º de Batxillerat: quin és el nostre objectiu?, aprovar un examen?, aquesta única qualificació ens 
permet saber Història?, o tal vegada hauriem de parlar d'objectius? Ara anem a recordar un conjunt 
d'accions que focalitzen la nostra atenció durant aquests mesos: 

Reflexionar, comunicar,  descobrir, veure, analitzar, contextualitzar, conèixer, exercitar, investigar, 
comunicar, pensar, llegir, motivar, organitzar i aprendre, una sèrie d'habilitats didàctiques sobre el 
coneixement històric. Idea, aquest estudi històric, no com una suma de temes dictats pel llibre de 
text sinó entesos com a processos, ideologies, esdeveniments i personalitats globals que han fet el 
que som, a nivell familiar, local… perquè tal com recordem en classe el passat no està mort i 

enterrat ni tan sol és passat (W. Faulkner) 
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2. Què? Continguts. 

Seguim amb l'apartat anterior i ara anem a descriure l'anatomia temàtica en relació al llibre de text 
d'aquest curs, Història d'Espanya Ed. Vicens Vives.  

a) El nostre referent, com a síntesi històrica, seran els següents temes: 

Introducció. L'eterna tornada: constants i 
perspectives històriques. Conceptes, fonts… 
 
Tema 7 (!) Transformacions agràries i 
expansió industrial al segle XIX. 
Tema 8.Societat i moviments socials al segle 
XIX. 
Tema 9. La Restauració monàrquica (1875 – 
1898). 
Tema 10. Transformacions econòmiques i 
socials en el primer terç del segle XX. 
Tema 11.la Crisi de la Restauració i Primer de 
Rivera (1898-1931) 

Tema 12. La Segona República (1931-1936) 
Tema 13. La Guerra Civil (1931 – 1939).  
Tema 14. El franquisme: la construcció d'una 
dictadura.  (1939 – 1959). 
Tema 15. El franquisme. El desarrollismo i 
l'immobilisme. 
Tema 16. La transició a la democràcia a 
Espanya. (1973-1986) Projecte de recerca-. 
Tema 4. La crisi de l'AnticRègim (1788 – 
1833). 
Tema 5. La creació de l'Estat liberal (1833 – 
1874). 
Tema 6. El Sexenni Democràtic (1868-1874) 

 
b) Foment de la lectura: 

 
És un dels grans objectius de qualsevol 
assignatura: millorar la nostra competència 
lectora, construir una societat lectora. Per tant, tria 
un, d'entre els següents llibres proposats i elabora 
la recerca que has de lliurar: com data límit el 
dimarts, 19 de novembre de 2015. Aquest dia 
realitzarem una tertúlia pública sobre l'obra 
llegida. Seria molt interessant que convides als 

teus pares a realitzar aquesta lectura i fins i tot 
podriem realitzar una tertúlia conjunta.  

Tu decideixes. 

Molts títols no estan però pots proposar-los. Disposes d'ells en les llibreries, les biblioteques 
públiques, el cor de L´Assumpció o, si és necessari, el professor pot prestar-te´ls. No hi ha excuses, 
has d'organitzar-te.  

Pots llegir més, i aconseguir un major aprenentatge (més nota).   

1. GIBSON, IAN, Quatre poetes en guerra. (Ed. de Butxaca) 
2. MÉNDEZ, ALBERTO, Els girasols cecs, (Ed. Anagrama) 
3. HEMINGWAY, ERNEST, Per qui dobleguen les campanes? 
4. BAROJA, PÍO, Zalacain l'aventurer. 
5. SÉNDER, R.J., Rèquiem per un camperol espanyol, (complementari amb qualsevol altre llibre) 
6. ALIAS CLARÍN, LEOPOLDO, La Regenta, ed. Càtedra. 
7. MARTÍN SANTOS, ÁNGEL, Temps de Silenci, Ed. Seix Barral. 
8. VOLTES, JAVIER, Soldats de Salamina, Ed. Aliança Editorial. 
9. MENDOZA, EDUARDO, La ciutat dels prodigis, Ed. Aliança editorial. 
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La investigació, manuscrita, constarà dels següents apartats: 

 

Portada; índex; I. Presentació: què sabia del llibre abans del llegir-ho? Què espere aprendre amb 
la seva lectura?; II. Localització: geogràfica i cronològica; III. Caracterització dels 

personatges; IV. Vocabulari (històric o qualsevol nova paraula descoberta) V. Contextualització: 
vincular la trama literària amb el seu context històric. Estés a l'apartat més complicat ja que no 
significa copiar del llibre, ni de llibre de text, sinó reflexionar i Analitzar l'obra com a resultat del 
seu temps històric. VI. Valoració personal: què he descobert, avantatges i inconvenients? VII. 
Recursos emprats: bibliografia, enllaços d'Internet. 

c) Voluntari: Biografies o Sàhara occidental espanyol.  

L'organització d'aquesta recerca l'adjuntaré posteriorment. L'hem iniciat preguntant-nos què sé 
sobre el Sàhara? Mitjançant aquesta recerca abordarem el Tema 16. La Transició i Democràcia a 

Espanya. (1973-1986) i ens preguntarem sobre les imperfeccions d'aquest procés. 
 
d) Cinema i documentals: The Spanish Earth; Arturo Barea. Aquest apartat ho comentarem en 
classe, fixa't a l'apartat corresponent als recursos que ens proporciona, per exemple: rtve.es/alacarta 
 
3. Com? Metodologies. 
 
És importantíssim que aprofites el temps diàriament. No és fàcil, ni significa que passades una mala 
estona, sinó que a poc a poc has d'exercitar la responsabilitat i l'autonomia personal d´aprenetatge, 
no tant sols per a aquest curs, sinó per als següents anys.  Ací tens de dos enllaços que també et 
poden servir per a tota la nostra travessia: 
http://www.tecnicas-de-estudio.org/   i      http://www.aulafacil.com/tecestud/lecciones/temario.htm 
 
L'aula, compresa com un temps i un espai obert a les inquietuds diàries, tractarem, no de tancar 
respostes absolutes sinó llançar interrogants sobre nosaltres, el nostre món, la nostra actualitat. 
Esperem per tant que el teu compromís siga actiu, la teva curiositat i les teves ganes per comprendre 
els nostres dies.  Amb tot, l'estudi diari és molt important. Tots els dies, preguntarem continguts de 
dies anteriors i pretendrem enllaçar el nostre present amb el passat, relacionar els fets familiars 
amb el context general, vincular les perspectives polítiques, econòmiques, culturals i socials, per 
analitzar els processos de canvi històric d'una forma global.  
 
Recorda que un espai estratègic és la pàgina digital del Departament de Geografia i Història de 
l´IES L´Assumpció (www.ieslaasuncion.org)…A més, les nostres pràctiques d´aula les focalitzem 
en portfolis diversos, fundetes de plàstic, amb fulls blancs: 
 
 
a) Diari de l´estudiant: reflexió, creativitat, aprenentatge de continguts, expressió personal… 
b) Què passa al món? Noticies actuals, culturals, polítiques, socials…relacionades amb la HE. 
c) Glossari general de qualsevol significat històric, o no. 
d) Portfoli d´apunts diaris. No tenim llibre de text. Aleshores,  l´alumne ha de ser actiu.  
e) Activitats d´aprenentatge: realització d´investigacions, lectures, comentaris de text. 
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Com serà la vida l´aula (sic Ph. Jackson) de HE? Ací tenim un esborrany de les litúrgies a l´aula… 
 
 

Temps Activitat Per què?  Avaluació diaria. 

Inici: 10 minuts 

Lectura de diaris 
d´aula 

Reflexió personal. 
Aprenentatge 

significatiu 

20% 

Què passa al món?  

Lectura premsa 
20% 

Desenvolupament: 
40 minuts 

 

Anàlisi de textos, PAU 
Correcció 

Públicament  
Exposició d´investigacions 

 

Estudi dels 
contextos històrics 

Diverses perspectives 
Orientació d´activitats 

100% 

 
Síntesi: 5m  

 

 
Solució de dubtes, 

Resum dels aprenentatges 

Activitats 

d´investigació 

 

Reflexió personal. 
Aprenentatge 

significatiu 
20% 

 
Ara, escriu el teu temps d´aprenentatge a casa… 

 

 
Espai habitual d´estudi: 
 

TEMPS dilluns dimarts dimecres dijous ? 
 

16- 17 h 
     

 
17-18 h 

     

 
18- 19 h 

     

 
19- 20 h 

     

 
20 -21 h 

     

 
21-22 h 

     

 
Avantatges i 

dificultats 
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4. Avaluació: el que es esencial és invisible per als ulls El 

Principet, Antoine de Saint Euxupéry. 

 
Recorda que l´examen és diari. Els criteris d'avaluació tindrem en 
compte el desenvolupament de les habilitats anteriorment enunciades 
en els objectius i l'adequada pràctica de les dinàmiques d'aprenentatge 
que desitgem implementar a l'aula i, per extensió, en societat civil 
(participativa, tolerant, crítica..).  
 
Seguint el model PAU fem una prova escrita per avaluació. Finalment, a maig, realitzarem una 
prova de recuperació global. 
 
Els criteris de qualificació, en percentatges quotidians són: 
 

 
FOCUS 

 
PERCENTATGES 

DATES 
I�TERESSA�TS 

 
Preguntes d´aprenentatge diàries 

 
20%  Diariament 

Lliurament de comentaris i 
investigacions 

20% Divendres 

 
Lectura de diaris  

20% Diariament 

 
Comentari de premsa 

20% Diariament 

 
Foment de la lectura 

 
100% Dimarts, 19 de novembre 2015 

 
Exposició biografíes 

 
100% Divendres 

 
Arturo Barea 

 
100% Divendres, 8 de gener de 2016 

Participació en Projectes Culturals 
Extraescolars 

20% Curs escolar, 2015-2016 

 
PROVES ESCRITES MODEL 

PAU 
 

100% 

23 de novembre 2015 
2016 
2016 
2016 

 
 
He comprés les responsabilitats i les activitats d´aprenentatge. 
 
Elx , a                     ,                             2016 
 
Signatura de l´estudiant                                                                               Signatura de la familia. 
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5. Recursos. 
 
El primer de tot, l'atenció, l'estudi i la pregunta diària al professor quan surta qualsevol dubte. A 
més disposes del següent correu electrònic per a les consultes: tallerhistoria@hotmail.com.  

 
L'horari d'atenció a pares és el dijous a partir de les 10 hores. 

Cal comunicar-ho previament. 
 

En primer lloc, la web de LA. www.ieslaasuncion.org. 
 
Els llibres que necessitem estan a la Biblioteca Municipal i al cor de L´Assumpció (consulta els 
seus horaris d'estudi, també per la vesprada!!).  
 
Aquests els nostres enllaços digitals de referència, entre molts altres que tu pots proposar són: 
 
Sobre tècniques d'estudi:  
http://www.tecnicas-de-estudio.org/; 
http://www.aulafacil.com/tecestud/lecciones/temario.htm  
 
a) Models proves PAU: http://sa.ua.es/es/selectividad/examenes-propuestos-prueba-actual.html 

 

b) Sobre Història d'Espanya:  
 
http://www.historiasiglo20.org/; 
http://sauce.pntic.mec.es/~*prul0001/Temes.html 
http://geohistoria-gema.blogspot.com.es/ 
 

c) Textos històrics: http://intercentres.edu.gva.es/intercentres/03007406/historia/indice.htm 
d) Hemeroteques: http://www.bne.es/es/catalogos/hemerotecadigital/; 
http://www.lavanguardia.com/hemeroteca/index.html 
 

i) Llei de Memòria Històrica: http://leymemoria.mjusticia.gob.es/cs/satellite/leymemoria/es/inicio 
 

f) Sobre Història Contemporània: http://www.claseshistoria.com/;   
http://www.xtec.cat/~*aguiu1/*socials/*index.*htm;  
http://jomros.blogspot.com.es/;   
 

g) Sobre la Història d'Elx: http://www.elche.me/; 
 

h) Sobre la Lectura: http://sol-e.com/bancorecursos/index_br.php?verseccion=lecturas.php; 
http://www.rtve.es/television/pagina2/.  
i) Sobre el Sàhara occidental espanyol: http://blogs.elpais.com/donde-queda-el-sahara/ 
http://www.saharalibre.es/; http://www.arso.org/index.htm 
j) Sobre documentals històrics:  
http://www.rtve.es/alacarta/videos/documentales-culturales/; 
La forja d'un rebel: http://www.rtve.es/television/forja-rebelde/ 
The Spanish Earth (1937): http://www.youtube.com/watch?v=5tgczubklaa 
 

k) Sobre museus: http://www.museodelprado.es/ http://www.reinasofia.es/ 


