
 Objectius 

• Reconèixer els nous descobriments 
geogràfics de l’edat moderna.

• Entendre les causes dels nous 
descobriments geogràfics.

• Identificar les cultures precolombines.

• Valorar les conseqüències dels nous 
descobriments geogràfics.

• Reconèixer la importància de l’aparició 
de la impremta.

• Conèixer les noves maneres de pensar  
de l’edat moderna.

• Valorar el patrimoni artístic del 
Renaixement i del Barroc.

• Reivindicar el paper de les artistes  
de l’edat moderna.

 Competències bàsiques de l’àmbit de coneixement  
 del medi 
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Dimensió món actual
C1 Plantejar-se preguntes sobre el medi, utilitzar estratègies 
de cerca de dades i analitzar resultats per trobar respostes.

C2 Interpretar el present a partir de l’anàlisi dels canvis i les 
continuïtats al llarg del temps, per comprendre la societat 
en què vivim.

Continguts clau

• Fases d’una investigació:

 –  L’elaboració de conclusions.

 –  La comunicació dels resultats: oral i escrita.

• Canvi i continuïtat:

 –  El patrimoni cultural: herència del passat i llegat per al 
futur.

 –  Les civilitzacions: la societat, l’economia, la tecnologia, 
la cultura, les idees, les religions, les expressions artísti-
ques.

 –  Passat, present i futurs de les societats i comunitats cul-
turals.

 Competències bàsiques de l’àmbit d’aprendre  
 a aprendre 

Dimensió autoconeixement respecte  
de l’aprenentatge
C2 Ser conscient del que se sap i del que cal aprendre.

Continguts clau

• Tècniques d’autoavaluació: activitats escrites i orals.

Dimensió ciutadania
C12 Participar en la vida col·lectiva a partir de valors demo-
cràtics, per millorar la convivència i per afavorir un entorn 
més just i solidari.

Continguts clau

• Globalització, diferenciació i alteritat: els estereotips i els 
prejudicis, els invisibles (les dones, les minories culturals 
i ètniques). 

 Competències bàsiques de l’àmbit d’educació  
 en valors 

Dimensió interpersonal
C6 Adoptar hàbits d’aprenentatge cooperatiu que promoguin 
el compromís personal i les actituds de convivència.

Continguts clau

• Normes del treball cooperatiu: fixació dels objectius co-
muns i establiment de rols.


