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Hola nois i noies!
Felicitats, ja heu arribat al segon curs d’ESO!!
Aquest any treballarem l’Edat Mitjana i una mica de Geografia
Humana.
Descobrirem aquesta època a través d’un sistema de treball
diferent del que vàrem utilitzar el curs passat.
Seguirem apostant pels treballs grupals i els individuals però no
llegirem cap relat, per tant ens acomiadem definitivament de
l’inspector Corella.
Aquest curselaborarem materials a partir d’àrees temàtiques,
les quals us aniré assenyalant a mesura que anem avançant.
D’aquesta manera vosaltres, poc a poc, anireu arribant al moll de
l’ós d’aquesta època fascinant i, alhora, tan desconeguda com és
l’Edat Mitjana.
Per fer-ho comptarem amb la inestimable figura d’un geni que
va sorgir posteriorment a l’època que estudiarem, al segle XV, per
tant, ja acabada l’època medieval.
Aquest impressionant personatge s’anomena LEONARDO,
LEONARDO DA VINCI!!!
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Aquí el teniu...

En Leonardo us guiarà al llarg de tot el curs i us ajudarà a
orientar-vos,

a

buscar

la

informació

que

necessiteu

per

desenvolupar l’apartat que estigueu treballant, a la vegada que us
anirà assenyalant aspectes de la seva vida i obra que seran molt
interessants de conèixer.
Els apartats que anireu investigant de l’Edat Mitjana seran els
següents:
Unitat 1. Les edats de la humanitat.
Unitat 2. La caiguda de l’Imperi Romà i les invasions
bàrbares.
Unitat 3. L’Imperi Carolingi, Bizanci i l’Islam.
Unitat 4. L’habitatge i la societat.
Unitat 5. L’alimentació.
Unitat 6. La cultura i el temps.
Unitat 7. La medicina i les malalties.
Unitat 8. L’art.
Unitat 9. Les religions.
Unitat 10. La Catalunya medieval.
Unitat 11. Notícies als diaris.
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Ja heu vist que ni estem treballant temes clàssics de
l’assignatura de Ciències Socials, ni dividim l’estudi per segles, sinó
que ens aboquem directament a conèixer l’època medieval i a veure
com evoluciona al llarg del temps.
Quan acabeu veureu que teniu un petit recull de notícies, que
són autèntiques, en format de notícia periodística, relacionades amb
l’època que treballareu, i una simulació de diari de l’Edat Mitjana.
A partir de la informació que us mostrin les diferents àrees
temàtiques, que us he mostrat anteriorment, haureu de buscar la
informació pertinent i elaborar el material corresponent.
Com ja us he avançat el treball a vegades serà individual i en
d’altres moments en grup, per això, el primer que haureu de fer és
constituir els grups de treball, els quals podran variar a cada tema,
si ho creieu oportú.
Una vegada constituïts els grups començareu a llegir la
informació i seguir les passes que us indiquin. Penseu que el
professor està per orientar-vos, ajudar-vos, donar-vos idees i
resoldre problemes que vosaltres plantegeu quan us trobeu en un
possible atzucac.
Una vegada hàgiu recollit tota la informació i fet el vostre
treball, amb aquest material haureu de confeccionar un portafolis, el
qual haureu d’entregar a la data oportunament assenyalada pel
professor.
Les orientacions per realitzar el portafolis les podeu trobar en
l’arxiu de documentació del web de l’escola “Projecte Som-hi tots!
1”, són les mateixes que les del curs passat.
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Recordeu que sou VOSALTRES qui confeccioneu el material,
per tant a part del títol del tema que teniu indicat a la pàgina
anterior, la referència de la vostra feina l’heu d’assenyalar com
creieu més oportunament, això sí, penseu que ha de ser clara i
adequada al que esteu presentant. Ho enteneu? Algun dubte?
També us haig de dir que caldrà fer un apartat diferenciat (quan
presenteu el portafoli) de les qüestions referides a Leonardo da
Vinci que us vagin sortint.
L’assignatura es valorarà a partir de la feina observada a
classe, la presentació del treball realitzat a través de la confecció
del portafolis, la valoració de les tasques encomanades i l’actitud
(molt important). Recordeu que els esforços del professor no han
d’anar dirigits cap a la vigilància de la vostra actitud sinó a ajudarvos en el camí cap a l’aprenentatge-.
Que us costa l’assignatura? Que hi ha coses que no sabeu
com fer o no enteneu? Per això hi sóc jo, per ajudar-vos. Tingueu
en compte que jo tinc informació de quines són les vostres
principals dificultats i us valoraré individualment, per això no heu de
patir, però VOSALTRES m’heu d’ajudar i dir-me les dificultats que
us van sortint al llarg del camí que recorrerem junts.
El que realment importa és que aprengueu, que aneu
progressant, que us interesseu al màxim per l’àrea de Socials i
que doneu el màxim de les vostres capacitats que són moltes
més de les que us penseu i molt més variades del que a vegades
creieu.
Insisteixo, l’important és que aneu millorant, i que per tant
s’intentarà al màxim valorar aquest aspecte evolutiu del vostre
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aprenentatge, així com l’esforç, l’originalitat i l’interès, les vostres
capacitats de treballar en grup, la iniciativa i curiositat per descobrir
i ampliar coneixements i saber-los presentar.
O sigui que en primer lloc heu de conèixer les vostres
diferents habilitats i capacitats i en segon, heu de desenvolupar-les
al màxim mentre milloreu aquelles altres habilitats que no domineu
tant.
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