EL DESCOBRIMENT D’AMÈRICA
Entre la història i la llegenda

Vinyeta de l’auca El descubrimiento de América.
[ca.1920]. Autor: no identificat. ANC1‐160‐N‐815. Codi
doc ANC@ula 4331

Objectius
1‐ Realitzar una aproximació històrica al Descobriment d’Amèrica i a la biografia de Cristòfor
Colom.
2‐ Realitzar la fitxa d’identificació de documents d’imatge, amb la finalitat d’aprendre a citar‐
los.
3‐ Copsar la història com una ciència i reflexionar sobre la construcció del relat històric.
4‐ Contrastar diferents relats sobre el Descobriment d’Amèrica i la biografia de Cristòfor
Colom.
5‐ Identificar les característiques fonamentals que defineixen els textos argumentatius i els
justificatius i iniciar‐se en la redacció d’aquestes tipologies textuals, com una manera de
formar el pensament històric.

Descripció de la proposta
Les activitats guien un procés que permet realitzar una aproximació a la història del
Descobriment d’Amèrica i a la figura de Cristòfor Colom, a través de l’anàlisi d’unes auques de
diferents èpoques que sintetitzen el relat predominant en cadascun dels moments que
representen.
La finalitat de la proposta és la de facilitar la introducció en l’anàlisi del discurs històric des
d’un posicionament crític

Aspectes didàctics i metodològics
S’ha pensat per ser realitzada com un treball cooperatiu; en la primera part, per parelles i en
la darrera, en petits grups de 4‐5 persones.
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Recursos emprats
-

Dues auques que es poden consultar en línia a través de l’aplicació ANC@ula

-

Fitxes de procediments editades per l’ANC que publicades al blog SDANC Recursos, i a
les quals s’accedeix des del quadern d’activitats mitjançant enllaços

-

Algunes obres secundàries a les quals s’accedeix igualment, amb enllaços, des del
quadern d’activitats

Continguts, competències i processos que es treballen de forma destacada
Continguts: ESO_3
L’Edat Moderna
‐

L’ampliació del món conegut

‐

Conquesta i colonització d’Amèrica

Competències
Dimensió històrica:
- Analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens històrics per comprendre’n
la causalitat històrica
Continguts Clau
‐

CC1. Textos de les ciències socials: descripció, explicació, justificació, interpretació i
argumentació, i vocabulari propi.

‐

CC5. Fonts primàries i secundàries. Fiabilitat i idoneïtat de les fonts. Interpretació i
contrast de les fonts històriques. Els arxius.

‐

CC13. Anàlisi d’imatges com a fonts històriques, referents estètics i interpretacions de
la realitat. Ús i descodificació de llenguatges icònics, simbòlics i audiovisuals

‐

CCD16. Tractament de la informació

‐

CC19. Interacció entre els grups humans i el medi. Activitats econòmiques i el seu
impacte mediambiental. Matèries primeres i fonts d’energia.

Temporització
3 sessions.
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Alumnat a qui s’adreça especialment
Alumnes de 3r d’ESO

Documents adjunts
Dossier d’activitats: http://dipdig.cultura.gencat.cat/anc/ancaula/Colom_1/Activitats.pdf

Autoria
Albert Burgués. Arxiu Nacional de Catalunya.
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