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Què han de saber i saber fer? Què han de ser i com han de saber estar, els alumnes 
que acaben l’educació secundària obligatòria? Què els ha d’aportar l’estudi de les 
ciències socials? Cada cop hi ha més consens en el fet que, en un món com el nostre, 
complex, divers i conflictiu, el que els resultarà més útil és tenir les competències 
necessàries per situar-s’hi des d’un punt de vista geogràfic i històric, per interpretar els 
problemes i les dinàmiques socials a diferents escales espacials i temporals, i per 
esdevenir persones capaces d’intervenir activament i crítica en la societat plural, 
diversa i en canvi continu. 
En conseqüència, els processos d’ensenyament i aprenentatge han d’anar orientats no 
tant a l’acumulació de coneixements factuals sinó a l’adquisició d’aprenentatges clau, 
amb fonament científic, que després l’alumne podrà aplicar a altres situacions, 
problemes, conflictes i realitats. 

Recentment, el Departament d’Ensenyament ha publicat una sèrie de documents en 
què es despleguen les competències pròpies dels diferents àmbits disciplinaris, entre 
les quals hi ha les de l’àmbit social. S’han identificat tretze competències, dividides en 
quatre dimensions (històrica, geogràfica, cultural i artística i ciutadana), així com els 
aprenentatges clau que es vinculen a cadascuna. El propòsit del document és 
evidenciar el vincle entre els aprenentatges complexos que es vehiculen per mitjà de 
les competències i els continguts propis de la matèria. Al final de l’etapa obligatòria, 
s’haurà de vetllar perquè cada alumne hagi assolit un grau determinat d’aquestes 
competències. El document, acompanyat per orientacions didàctiques i d’avaluació, 
sens dubte serà de gran ajut per a propiciar un canvi metodològic entre el professorat 
d’educació secundària. 

Els docents estem convençuts que la història és útil perquè els joves comprenguin el 
passat, s’enfrontin al present de forma crítica i encarin igualment el futur, però no 
sempre la matèria es planteja de manera que els alumnes hi vegin aquesta utilitat 
motivadora. I, tanmateix, està comprovat que l’alumnat respon, en general, 
positivament quan es despleguen metodologies que els ajuden a prendre consciència 
de la seva pròpia historicitat ―pensar-se com a éssers històrics― i a desenvolupar 
capacitats com l’observació, la indagació i la interpretació dels fenòmens socials, així 
com la voluntat d’actuar en el món que els envolta, de manera crítica, reflexiva i 
responsable. 

No ens ha de fer por, com a docents, sortir de la nostra zona de confort i presentar una 
didàctica de la història amb situacions en què els nostres alumnes puguin fer lligams 
entre el passat, el present i el futur, ja que, al capdavall, l’objecte d’estudi de la nostra 
disciplina és tot allò que caracteritza les societats humanes històriques i actuals: la 
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seva organització social i política, les activitats econòmiques, les cosmovisions i les 
manifestacions artístiques, etc. 

En aquest sentit, la qualitat dels aprenentatges assegura, més que no pas la quantitat, 
que l’alumne adquireixi allò essencial que li ha de permetre seguir aprenent. Com a 
exemple d’aquest enfocament, es presenta un projecte de treball, dut a terme dins la 
pròpia matèria, però amb vincles amb altres disciplines, que parteix dels interessos 
dels alumnes, organitzats en equips col·laboratius. 
  
 
Com treballar l’Holocaust i altres genocidis a quart d’ESO («Sobreviure per no 
oblidar») 

A partir d’uns requeriments comuns, els equips d’alumnes han de plantejar-se bones 
preguntes inicials i metodologies de recerca. Acompanyats pel docent, han de poder 
ser autònoms per seleccionar i contrastar les fonts d’informació més adients per als 
seus objectius i, finalment, han de comunicar-ne els resultats per mitjans i productes 
diversos. En aquest context, l’avaluació també canvia i esdevé una eina a favor de 
l’aprenentatge. També s’afavoreix la inclusió, ja que tot l’alumnat, en funció de les 
pròpies capacitats i interessos, es veu interpel·lat per fer les seves aportacions al grup 
i, en definitiva, per aprendre d’una manera més activa i vivencial. Finalment, per tal 
que els alumnes assoleixin una visió completa de l’Holocaust, es crea una plataforma 
compartida amb un eix cronològic i un mapa conceptual (amb programari digital) que 
permet que els temes de cada projecte «dialoguin» entre si i s’hi estableixin 
connexions. 
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