PROGRAMACIÓ UNITAT 1
CONTINGUTS
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L’entrada al món
contemporani:
el segle xviii

El punt de partida
• La dinastia dels Habsburg o els Àustria
• Castella, la Corona d’Aragó i Navarra
L’Antic Règim
• La demografia, la societat i l’economia
La guerra de Successió (1701-1714)
• El plantejament del conflicte i el seu desenvolupament
• El tractat d’Utrecht
• La guerra a Catalunya

L’Administració borbònica
• L’Administració central i l’Administració territorial
• Reforma de la Hisenda
El segle de les llums
• La Il·lustració i els il·lustrats

El segle xviii a Catalunya
• La repressió de Felip V
• Una agricultura en expansió i l’inici de la industrialització
Anem a les fonts
• El Decret de Nova Planta
• Victus
• La xocolatada
• La praderia de sant Isidre
OBJECTIUS DIDÀCTICS
• Explicar la dinastia dels Habsburg o els Àustria.
• Conèixer els regnes de Castella, la Corona d’Aragó i Navarra i explicar-ne
els trets distintius.
• Caracteritzar la demografia i l’economia de l’Antic Règim.
• Explicar els trets de la societat de l’Antic Règim.
• Contextualitzar el conflicte de la guerra de Successió.
• Conèixer el tractat d’Utrecht.
• Explicar la guerra de Successió a Catalunya.
• Caracteritzar l’Administració borbònica.
• Caracteritzar els trets fonamentals de la Il·lustració.
• Conèixer els il·lustrats principals.
• Explicar la repressió a Catalunya durant el regnat de Felip V.
• Caracteritzar l’agricultura i l’inici de la industrialització a Catalunya.

Barcelona al segle xvii,
segons un gravat francès
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COMPETÈNCIES

COMPETÈNCIES GENERALS

Competència comunicativa
• Expressar per escrit observacions, explicacions, opinions, vivències i
argumentacions.
• Tenir contacte amb varietat de textos que s’usen.

Competència en gestió i tractament de la informació
• Transformar la informació en coneixement.
• Comunicar la informació i els coneixements adquirits.

Competència digital
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CONSULTA LA GRAELLA
DE RECURSOS DIGITALS
D’AQUESTA UNITAT.

• Aplicar en situacions singulars (acadèmiques, socials o personals), les
capacitats i destreses derivades dels coneixements teòrics i pràctics bàsics
de la societat de la informació.

Competència en recerca
• Analitzar, interpretar i expressar amb claredat i precisió informacions,
dades i argumentacions.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

Competència en la dimensió temporal de l’experiència social
humana
• Identificar la interdependència de diversos factors històrics (econòmics,
socials, polítics i culturals) en estructures i processos històrics concrets.

Competència en la crítica de les fonts històriques
• Comprovar la veracitat dels discursos sobre els períodes històrics
mitjançant l’anàlisi de diverses fonts (textuals, icòniques, estadístiques,
cartogràfiques, orals, etc.).

Competència social i cívica
• Ser capaç de formar-se una consciència històrica, sentint-se partícips de
la construcció de la realitat social mitjançant les diferents generacions.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
• Explica la dinastia dels Habsburg o els Àustria.
• Coneix els regnes de Castella, la Corona d’Aragó i Navarra i n’explica els
trets distintius.

UNITAT PROJECTABLE

Accés digital al llibre de l’alumne
PROGRAMACIONS

Programació en PDF i Word amb rúbriques
SOLUCIONS

Solucions de totes les activitats de la unitat

• Caracteritza la demografia i l’economia de l’Antic Règim.
• Explica els trets de la societat de l’Antic Règim.
• Contextualitza el conflicte de la guerra de Successió.

IMATGES

Recull de fotografies

• Coneix el tractat d’Utrecht.
• Explica la guerra de Successió a Catalunya.
• Caracteritza l’Administració borbònica.
• Caracteritza els trets fonamentals de la Il·lustració.

CARTOGRAFIA

Recull de mapes de la unitat

• Coneix els il·lustrats principals.
• Explica la repressió a Catalunya durant el regnat de Felip V.
• Caracteritza l’agricultura i l’inici de la industrialització a Catalunya.

BAT Història 2

ENLLAÇOS

Llocs web d’interès

