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Pla de Formació Lingüística i Cultural
Coneixement del medi social i cultural
HISTÒRIA I ART
INTRODUCCIÓ

Les diferents assignatures de medi social i cultural s’han dissenyat pensant en
destinataris que són mestres que desenvolupen o que han de desenvolupar l’activitat
docent en una aula d’educació infantil o de primària.
La finalitat de les assignatures és, sobretot, desenvolupar estratègies per treballar
adequadament a l’aula la geografia, la història i l’art de les Illes Balears, i la
literatura catalana. Es pretén, alhora, trobar un equilibri profitós entre la diversitat
de metodologies d’aproximació al fet geogràfic, històric o literari i la gestió pràctica
docent. Així, els objectius i els continguts tracten tant de les particularitats
geogràfiques de cada una de les illes, per tal d’analitzar i interpretar correctament la
realitat del territori illenc, com de les particularitats del fet històric, per analitzar i
explicar el present de la nostra societat, o les del fet literari, per analitzar i treballar
amb diferents tipologies i gèneres discursius en llengua catalana.
HISTÒRIA I ART
Objectius
1. Facilitar una aproximació a la història de les Illes Balears:
a) Reconèixer la periodització bàsica i els factors contextuals que n’han afectat
l’evolució.
b) Destriar les manifestacions artístiques i arquitectòniques més importants al
llarg de la història.
c) Reconèixer algunes de les característiques principals de les obres més
representatives de la historiografia balear.
2. Explicitar les característiques principals de les diferents èpoques històriques de
les Illes Balears, fent esment de l’economia, la societat, les institucions, l’art, la
cultura i els esdeveniments essencials:
a) Analitzar en cada una de les èpoques les relacions que es produeixen entre
els fets polítics, els econòmics, els socials i els culturals.
b) Conèixer i identificar les especificitats pròpies de cada una de les illes i
assumir la complexitat dels processos de canvi que determinen l’evolució
històrica de l’arxipèlag.
3. Desenvolupar la capacitat de planificar activitats didàctiques emprant recursos
diversos per ajudar els alumnes a descobrir les línies bàsiques de l’evolució
històrica:
a) Emprar els textos de la història de les Illes Balears com a recurs per elaborar
activitats a l’aula que contribueixin a fomentar la convivència.
1

Pla de Formació Lingüística i Cultural. CCIP
Coneixement del medi social i cultural. Història i art

b) Descobrir les possibilitats de la història per ajudar a interpretar la societat
actual.
4. Facilitar estratègies i criteris per seleccionar textos de la història de les Illes
Balears i recursos per a la pràctica a l’aula:
a) Familiaritzar-se amb les eines de consulta de la història de les Illes Balears:
enciclopèdies, diccionaris, manuals, recursos en línia, etc.
b) Identificar materials diversos sobre la història de les Illes Balears per a la
pràctica a l’aula: tipus de publicacions, institucions, recursos en línia, etc.
Continguts
1. Sobre la història de les Illes Balears:
a) Periodització bàsica de la història de les Illes Balears: presentació de les
principals èpoques de la història.
b) Característiques principals de les diferents èpoques històriques de cada una
de les illes de l’arxipèlag balear: economia, societat, institucions, art i
cultura.
c) Manifestacions artístiques i arquitectòniques al llarg de la història.
d) Obres representatives de la historiografia balear.
2. Sobre història de les Illes Balears i ensenyament:
a) L’ensenyament de la història de les Illes Balears. El disseny d’activitats sobre
textos històrics per treballar a l’aula.
b) La història com a eina per interpretar la societat actual i fomentar la
convivència.
c) Recursos historiogràfics per consultar i per dissenyar activitats:
enciclopèdies, diccionaris, manuals, itineraris i visites, i recursos en línia
aplicats a l’ensenyament de la història.
CRITERIS D’AVALUACIÓ
1. Alumnes de cursos oficials:
a) Assistir a classe, participar-hi adequadament i fer les activitats proposades
pel professor a l’aula (35 % de la nota final).
b) Presentar i defensar oralment un treball, fet individualment o en grup fora de
l’aula, d’acord amb les propostes del professor (65 % de la nota final).
Per ser qualificat positivament, l’alumne ha d’obtenir com a mínim un 50 % de la
puntuació de cada un dels apartats.
2. Alumnes de matrícula lliure:
Presentar-se a una prova d’acord amb els objectius i els continguts del programa, la
qual ha de constar d’una intervenció oral i un exercici escrit (100 % de la nota final).
Per ser qualificat positivament, l’alumne ha d’obtenir com a mínim un 50 % de la
puntuació de cada una de les parts.
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El jaciment del poblat talaiòtic de ses Païsses:
http://www.mallorca.webnet/sespaisses/benvinguts/o_benvinguts.htm.
Informació sobre la Catedral de Palma:
http://es.wikipedia.org/wiki/catedral_de_santa_mar%C3ADa_de_Palma_de_Mallorca.
Rutes que es poden fer: festes i tradicions populars, talaiots,santuaris, ermites i castells.
Ruta de l’art, dels patis de Palma, del modernisme, de les artesanies...:
http://www.conselldemallorca.cat/altramallorca/catala/cap7/gotc.htm.
Informació sobre les possessions de Mallorca: http://www.possessionsdeMallorca.com
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