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REFLEXIÓ SOBRE EL MÀSTER EN PROFESSOR D’EDUCACIÓ SECUNDARIA
Resulta especialment difícil fer una reflexió sobre tot el curs del Màster, doncs
l’experiència ha sigut molt diversa, amb algunes experiències positives i altres negatives.
Ni molt menys totes les activitats ni totes les assignatures han resultat igual d’útils,
tanmateix ací tractaré de ressaltar aquells aspectes positius que m’han ajudat a realitzar
aquest treball.
Cal tenir en compte que al començar el Màster els alumnes partim d’una formació
disciplinar molt concreta (en la nostra classe Geografia, Història o Història de l’Art) però
per altra banda no disposàvem de cap tipus de formació pedagògica i/o en didàctica. Per
a la qual cosa crec interessant que el Màster s’haja organitzant tenint en compte aquesta
situació, encara que la organització haja resultat prou millorable.
En tot cas, els alumnes del Màster partíem d’un punt en el que només contàvem
amb la nostra experiència com a alumnes per a saber quin tipus de professor volíem ser,
i de la mateixa manera només coneixíem aquelles rutines i recursos que havíem viscut en
la nostra vida d’estudiants. És en aquest punt en el que crec que ha radicat la major virtut
del Màster, doncs, encara que és cert que la falta de coordinació ha estat notable, una de
les coses en que més èmfasi s’ha posat és en treballar i reflexionar sobre diferents maneres
de fer les classes.
En aquest sentit, s’ha intentat transmetre que s’han de fer unes classes que
fomenten la reflexió dels alumnes i puguen veure en tot moment la utilitat d’allò que
aprenen i la seua vinculació amb la seua vida diària. De manera que cal aproximar als
estudiants uns continguts que en molts casos els resulten llunyans i inútils. Així doncs,
crec que les lectures i materials que hem vist en algunes assignatures han resultat molt
útils, de fet, la majoria de referències que en aquest treball es citen són lectures realitzades
durant el Màster.
Per tant, s’ha tractat de motivar que els estudiants per a que no és limiten a repetir
velles rutines, sinó que siguen crítics amb la pràctica docent i es qüestionen sobre quin
tipus de professor volen ser, de forma que s’ha de reflexionar sobre la pràctica per tractar
de millorar dia a dia per tal d’aconseguir millorar la qualitat de l’ensenyament. Doncs si
bé és cert que gran part dels problemes de l’educació actual al nostre país són problemes
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polítics, també és cert que quotidianament els professors poden fer molt per millorar la
situació dels joves.
Seguint aquesta idea crec fonamental, i és una cosa que s’ha emfatitzat durant les
classes, que per a ser un bon professor cal conèixer metodologies més enllà de les
tradicionals i a més investigar sobre la pròpia tasca, doncs tal volta cal no entendre
investigar de la forma acadèmica, sinó la reflexió sobre la feina realitzada dia a dia per
tal de buscar nous i millors mètodes per a augmentar la qualitat de l’aprenentatge dels
estudiants.
Amb açò pretenc exposar que la tasca docent, si s’és una persona implicada, no és
senzilla i exigeix una gran quantitat de treball i esforç. Per tant, no es pot pensar que la
feina del professor es limita a recitar un llibre ni tampoc que existeixen receptes màgiques
que funcionen en tots els casos. S’ha de tenir en compte que es treballa amb persones i
que no es pot establir una metodologia que funcione sempre i sense excepcions. De
manera que no es tracta de fer una dicotomia entre bones i males practiques, sinó que s’ha
de conèixer diverses vies i saber quan és millor emprar unes o altres. En aquest sentit
resulten molt interessants algunes de les lectures del Màster i també altres de les
ferramentes per a la formació permanent del professorat doncs permeten al lector conèixer
noves metodologies per a fer les classes. En conclusió, una de les coses que aquest Màster
m’ha permès veure és que per tractar de ser un bon educador no basta amb preparar les
classes, sinó que s’ha de llegir sobre didàctica i reflexionar sobre la pràctica.
Per altra banda, l’experiència més positiva del Màster han sigut les pràctiques, ja
que vaig tenir la possibilitat d’aplicar moltes d’aquestes coses. A més, és aquest el
moment en el que els futurs professors hem tingut la possibilitat d’aproximar-nos encara
que siga per un curt període de temps a la vida diària del docent. Durant aquesta etapa he
pogut comprovar com de difícil és la tasca del professor i el temps que requereix preparar
adequadament les classes. A més, altra qüestió que s’ha de treballar es l’atenció a la
diversitat i que hem vist sobre tot en l’assignatura de Processos i Contextos Educatius.
Dic açò perquè durant la meua estança a l’institut vaig haver de relacionar-me amb
diversos grups molt diferents, principalment un 2n de Batxillerat i un 2n d’ESO PMAR,
encara que també he assistit e impartit classes en altres grups de 2n i 3r d’ESO. En tot cas
he volgut destacar eixos dos grups precisament per el contrast entre els dos, que encara
sent grups reduïts d’uns dotze alumnes, la dinàmica és molt diferent, per tant cal que els
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futurs docents estiguen preparats, o millor dit, el més preparats possible per a fer front a
aquesta diversitat.
En resum, aquest treball deu molt al que hem treballat i fet durant les classes, sobre
tot a les lectures proposades principalment en les assignatures de Aprenentatge i
Ensenyament de la Geografia i la Història i d’Innovació Docent i Iniciació a la
Investigació Educativa. Estes han sigut les assignatures més enfocades a poder ensenyar
i programar per a impartir Ciències Socials, encara que la resta de matèries també han
resultat útils en el sentit que han donat una base teòrica sobre la que treballar. En aquest
sentit les matèries d’Aprenentatge i Desenvolupament de la Personalitat i Societat Familia
i Educació han resultat molt interessants per tal de comprendre millor com funciona la
ment humana i quin és el paper de la educació en la societat, dos aspectes molt importants
en la formació dels futurs docents.
Amb aquesta petita reflexió he intentat exposar que aquest treball és en gran
mesura deutor de les classes del Màster i les lectures i reflexions sorgides en elles. Per
tan, aquesta unitat didàctica no hagués pogut estar dissenyada sense les ferramentes que
se’ns han ofert durant el Màster. Per tant, tot açò no ha fet altra cosa que reforçar
l’aspiració de renovar i canviar la manera d’ensenyar la Història que queda patent en
aqueta unitat didàctica.
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UNITAT

DIDÀCTICA:

EXPULSATS! MORISCS

I REFUGIATS. APÀTRIDES

D’AHIR I HUI

1. JUSTIFICACIÓ DEL TEMA
La unitat didàctica que ací s'exposa ha sigut pensada per a un curs de segon de
l'ESO i seguint els exemples d'alguns autors i grups de recerca s'ha decidit partir d'un
problema present per a abordar un tema històric1. En aquest cas es va seleccionar el
problema dels refugiats com a punt de partida per a introduir l'estudi de l'expulsió dels
moriscs en 1609, de manera que l'estructura de la seqüència d'activitats serà plantejada
com un viatge des del present al passat per a després tornar al present i reflexionar sobre
el futur. Així que a causa d'aquesta clara vocació comparativa es va decidir posar el títol
Apàtrides: abans i ara, però tenint en compte el lloc en el qual es troba situada en la
programació proposada per a tot el curs es va decidir modificar-ho per a establir una
relació amb el tema anterior en el qual s'aborda la divisió d'Europa en catòlics i protestants
pel que finalment s'ha seleccionat el títol: Expulsats! Moriscs i refugiats, apàtrides d'ahir
i hui.
L'elecció del tema no ha sigut arbitrària, sinó que s'han tingut en compte
principalment dues qüestions, la relació amb un problema d'actualitat i que fóra un tema
que permetés endinsar-se en la societat estamental de l'Edat Moderna. De fet, s'ha triat
l'expulsió per la complexitat de la seua explicació, que encara avui fa córrer rius de tinta
entre els historiadors la qual cosa permet presentar el tema no com un coneixement tancat,
sinó com un repte perquè els estudiants construïsquen la seua pròpia explicació. Aquest
tipus de plantejaments també són compartits pel grup 12-16 com assenyala Jesús
Domínguez (2002, p. 16).
Així doncs, no es planteja una unitat basada en l'explicació i el resum d'unes
històries generals, metodologia que ha sigut criticada tant per Josep Fontana (2003) com

1 Són molts els que plantegen que és important plantejar les unitats didàctiques partint de problemes
presents, exemple d'açò és que Raimundo Cuesta i Juan Mainer assenyalen que aquesta és una de les
característiques definitòries dels grups que componen FEDICARIA (Cuesta y Mainer, 2000, pp. 62-67).
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per Pilar Maestro (2002), encara que com exposa Julio Valdeón tampoc es tracta de fer
una història buida de contingut històric (1998, pàg. 181-189). De fet, en aquest cas,
l'expulsió dels moriscs sí és un tema que sol estar inclòs en aquestes històries generals
d'Espanya, doncs tradicionalment s'ha considerat com la fita més important del regnat de
Felip III.
De manera que la novetat en aquesta unitat no seria tant què s'ensenya sinó com
s'ensenya, ja que es planteja la unitat com una recerca guiada, en la qual el professor
selecciona els materials i ajuda als estudiants en la seua tasca. Aquest tipus de
plantejament no és del tot nou, ja que és el que vénen utilitzant des de fa dècades alguns
grups d'innovació2 i permet no solament que els alumnes treballen el període o tema
seleccionat, sinó que aprenguen com és la tasca d'un historiador. Per tant, es tracta que
els estudiants no siguen subjectes passius del procés d'ensenyament, sinó que participen
de forma activa en la construcció del seu coneixement. Es tracta, de desplaçar el
protagonisme de les classes del professor als alumnes seguint l'exemple dels
procediments referits per Don Finkel (2008) que planteja unes classes basades en el treball
i intercanvi d'opinions dels estudiants. És cert que la manera en què Finkel planteja les
seues sessions seria difícil d'aplicar en classes d'institut, ja que ell les aplica en seminaris
universitaris, però alguns dels seus principis sí que poden ser aprofitats i adaptats.
Així mateix, un altre dels plantejaments que s'han volgut plasmar en aquesta unitat
és el treball de l'empatia històrica, ja que és una competència fonamental a l'hora de
treballar amb textos i fonts primàries, doncs és necessari no quedar-se en la literalitat del
text, sinó comprendre per què van ser escrits i amb quina finalitat, la qual cosa exigeix un
coneixement bastant profund del context social dels actors històrics (Sáiz, 2013 i Guillén,
2016). En aquest sentit, l'expulsió dels moriscs resulta un tema molt interessant sobre el
que treballar perquè van existir diferents actors amb postures molt diferents el que fa
encara més important treballar l'empatia per a arribar a comprendre el problema amb
suficient profunditat. Una empatia que es torna encara més important si pretenem que
empatitzen també amb la situació dels refugiats de la guerra de Síria i comparen la situació
de dos col·lectius que s'han vist obligats a abandonar les seues cases i terres i que observen

Per exemple, alguns grups d’innovació com el 12-16 plantegen les seues unitats didàctiques en forma de
recerca.
2
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les similituds i diferències en dos processos esdevinguts amb més de 400 anys de
diferència.
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2. CONTEXTUALITZACIÓ EN UN CURS DE SEGON D’ESO
2.1.UNA PROPOSTA DE PROGRAMACIÓ
La unitat didàctica que s’ha dissenyat s’insereix en el currículum que la
Generalitat Valenciana fixa per a Geografia i Història de 2n d’ESO. Els continguts
d’aquesta assignatura estan dividits en 4 blocs: un bloc comú, un bloc dedicat a geografia
física, un altre de geografia humana i un d’història. En el text del currículum ja es diu
que:
“El bloque común inicial tiene un carácter transversal, por lo que
condiciona la selección de contenidos de las secuencias didácticas y de la
programación. Este bloque reúne contenidos que constituyen una aproximación
a la geografía y a la historia como formas de conocimiento científico, y prefiguran
un marco flexible para secuenciar las actividades desde el punto de vista
metodológico” (Currículum Comunitat Valenciana Geografia i Història) 3.
Pel que s'entén que els continguts inclosos en aquest bloc, que són principalment
metodològics, s'han d'integrar amb la resta de continguts, de manera que així s'ha plantejat
en la planificació.
D'altra banda, en aquest curs els continguts relatius a la geografia física són
mínims, ja que s'entén que ha de ser un breu repàs d'allò après en primer, però posant
èmfasi sobretot en els principals factors físics que més afecten al desenvolupament humà
i de la seua història. En el currículum es fixa que per al bloc 2. El medi físic els continguts
siguen: “La influencia del medio natural en la desigual distribución de la población a
diferentes escalas”. Així, encara que alguns dels manuals que s'utilitzen amb freqüència
en les classes prescindisquen d'aquest contingut a causa del poc desenvolupament i
concreció de la legislació, s'ha decidit incloure-ho pel convenciment de la influència del
mitjà en el desenvolupament històric com així ho va exposar l’historiador Fernand
Braudel (1953).

3

www.ceice.gva.es/documents/162640733/162655317/Geograf%25C3%25ADa%2Be%2BHistoria/bbcd69
70-456d-45b4-9dca-7f757c15035b+&cd=1&hl=es&ct=clnk&gl=es
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Pel que fa als dos blocs restants s'ha decidit no separar-los, sinó que s'ha optat per
integrar la geografia en l'explicació històrica, la qual cosa fa que s'estiga en permanent
comparació entre el passat i el temps present, però en fer-ho d'aquesta manera l'alumne
pot apreciar la interacció d'ambdues disciplines i com l'explicació d'un fenomen es veu
enriquida per la combinació de diferents perspectives.
Així doncs, s'ha plantejat una programació composta per 12 unitats didàctiques
que serien les següents:
Títol de les unitats
1. L’esser humà i el medi. Els condicionants naturals
2. Crisis urbana y ruralització. El procés de feudalització
3. La societat estamental
4. Al-Àndalus. Convivència de tres cultures?
5. La conquista cristiana. El naixement del Regne de València
6. La re-urbanització d’Europa. La baixa Edat Mitjana
7. Les ciutats d’abans i d’ara
8. Per què s’inicià la Edat Moderna?
9. L’Europa dividida
10. Expulsat. Moriscos y refugiats, apàtrides d’ahir i hui
11. L’Estat sóc jo!
12. Evolució demogràfica fins l’actualitat. De 800 a 7.000 milions d’habitants

Seguidament s'explica breument que temes tractarien cadascuna d'aquestes unitats
i la seua justificació:

1.

L'esser humà i el medi. Els condicionants naturals

Aquesta unitat s'ha plantejat, com s'ha dit, com un repàs d'alguns dels continguts
que ja s'han d'haver vist en primer de l'ESO, però que convé refrescar per a recordar que
el medi físic ha condicionat i condicionarà la vida humana. Alguns dels continguts a
repassar serien com influeixen el relleu, els rius, els mars i oceans, la continentalitat o el
clima a l'hora d'assentar-se en una zona o en la riquesa d'una civilització.

2.

Crisi de l'urbanisme i ruralització. El procés de feudalització

En aquesta unitat es combinaria el contingut històric amb el geogràfic. Doncs es
plantejaria abordar la caiguda de l'Imperi Romano com un canvi de paradigma en el qual
11

es passa d'una civilització el centre de la qual són les ciutats a una altra en el qual el
predomini serà el mitjà rural pel procés de feudalització. En aquest sentit caldria posar
l'èmfasi en què ja en la societat esclavista romana el sector agrari (primari) era el més
important econòmicament, però que amb la decadència de les ciutats el que es desplaça
és el centre de poder de la ciutat al camp on els senyors feudals exercien el seu poder
sobre els camperols.

3.

La societat estamental

Ací es tractarien els fonaments de la societat medieval i les diferències entre els
diversos sectors socials basades en el privilegi, de manera que s'intentaria abordar la
manera de vida dels privilegiats i els no privilegiats, posant èmfasis en qual era el paper
de la religió i de l'església en la societat medieval.

4.

Al-Àndalus. La convivència de tres cultures?

En aquesta unitat s'abordarien temes històrics i culturals majorment, concretament
el naixement i expansió de l'islam, a més hem plantejat les activitats a partir de la pregunta
de si va haver-hi una convivència pacífica de les tres cultures en la Península Ibèrica, per
la qual cosa se centraria en l'estudi de la societat i cultura d'Al-Àndalus i la manera en
què vivien tant els musulmans com les minories.

5.

La conquesta cristiana. El naixement del Regne de València

Durant aquestes sessions es tractaria el tema de l'ofensiva cristiana i l'expansió
dels regnes nascuts en el nord de la península, posant èmfasi en la conquesta de València
i la fundació del regne foral, la creació de les seues institucions, qui van anar ser els
repobladors i que va passar amb els musulmans després de la conquesta.

6.

La reurbanització d'Europa. La baixa Edat Mitjana

De nou ací es planteja un tema històric per a introduir la matèria geogràfica, doncs
un dels fenòmens que caracteritza la baixa Edat Mitjana és el desenvolupament comercial
12

i amb ell el desenvolupament de la burgesia i les ciutats, així que, a més de tractar altres
temes com el reforçament de l'autoritat dels monarques que van acumulant poder i
superant el feudalisme o l'expansió marítima de la Corona d'Aragó, es posarà èmfasi en
aquest desenvolupament urbà que permet enllaçar amb la unitat següent.

7.

Les ciutats d’abans i d’ara

En aquesta unitat, de nou més centrada en la geografia, es partiria de la ciutat
medieval per a abordar les característiques bàsiques dels nuclis urbans, fent comparatives
entre les ciutats de l'antic regim i les de l'actualitat. Per a centrar-se finalment en les ciutats
actuals.

8.

Per què s'inicia l'Edat Moderna?

Aquesta unitat es planteja des d'un punt de vista diferent al que els estudiants estan
acostumats, doncs es pretén que no solament comprenguen els canvis esdevinguts en
aqueix període, sinó que es plantegen perquè es va triar aquesta data i no una altra com a
inici de l'Edat Moderna, i que entenguen que no passar d'una època a una altra no és un
fet objectiu, sinó un convencionalisme al que han arribat els historiadors hagut de
precisament a la quantitat de canvis produïts a la fi del segle XV.

9.

L'Europa dividida

En aquestes sessions s'abordaria la divisió d'Europa en blocs per causa de la
reforma protestant i els seus conflictes posteriors. De manera que es plantejaria el tema
com una recerca individual en la qual el professor aporta una sèrie de materials (textos i
mapes) mitjançant els quals cadascun dels alumnes seguint el guió fixat ha de construir
una argumentació raonada sobre les causes de les diferents reformes, per què no van ser
acceptades pel Papa, i les diferències doctrinals que van provocar l'enfrontament.
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10.

Expulsats. Moriscs i refugiats, apàtrides d'ahir i hui

Aquesta seqüència d'activitats també combinaria història i geografia, comparant
dos fenòmens migratoris separats per segles per a després endinsar-se en les migracions
de forma teòrica.

11.

L'Estat sóc jo!

Que millor títol per a una unitat dedicada a l'absolutisme que aquesta famosa
expressió atribuïda a Luis XIV, monarca absolut per antonomàsia. Aquest tema s'abordarà
mitjançant l'anàlisi de documents de tractadistes i teòrics que mostren l'avanç de les
teories absolutistes entre els segles XV a XVII (per exemple: Maquiavel, Hobes, Bodin)
contraposant-se a altres defensors d'una continuïtat del pactisme anterior (Antonio Pérez)
o fins i tot defensors del dret a la legítima revolta. Per a després endinsar-se en l'aparell
que va desenvolupar l'absolutisme i les modificacions que va produir en la societat de
l'època.

12.

El canvi de règim demogràfic. De 800 a 7.000 milions d'habitants

Finalment, s'explicarà un tema principalment geogràfic, que s'ha deixat per al final
per a mantenir un sentit cronològic durant tot el programa. Així, que a causa que els canvis
en el règim demogràfic s'han donat majorment en els últims dos segles s'ha decidit situar
aquest tema ací i partir de la situació demogràfica de l'Europa de finals del XVII, moment
en el qual acabem el tema anterior per a tractar les causes del gran increment de la
població que s'ha viscut des d’aquell moment.

2.2.SEQÜÈNCIA TEMPORAL
Aquesta proposta d'unitats s'ha adaptat a les hores lectives i al calendari de l'IES
La Sendera de La Pobla de Vallbona (València) per al curs 2016/2017, de manera que
l'adaptació cronològica dels temes ha sigut adaptada a les classes d'un dels grups del
centre, concretament de 2n V que té programades les classes de geografia i historia els
dilluns, dimarts i divendres. Òbviament, encara que el desenvolupament cronològic del
programa s'haja planificat d'aquesta manera no es tracta més que d'una proposta que haurà
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d'adaptar-se al ritme de les classes o davant qualsevol imprevist. De fet, s'ha deixat un
marge de dues classes per a poder preparar eixides o poder realitzar activitats no
programades.
La proposta de temporalització és la següent:
DL
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23

DM
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24

DX
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25

DJ
8
15
22
29
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19
26

DV
9
16
23
30
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20
27

DL
30
6
13
20
27
6
13
20
27
3
10
17
24
1
8
15
22
29
5
12
19

setembre

octubre

novembre

decembre

gener

DM
31
7
14
21
28
7
14
21
28
4
11
18
25
2
9
16
23
30
6
13
20

Títol de la unitat
1. L’esser humà i el medi. Els condicionants naturals
2. Crisis urbana y ruralització. El procés de feudalització
3. La societat estamental
4. Al-Àndalus. Convivència de tres cultures?
5. La conquesta cristiana. El naixement del Regne de València
6. La reurbanització d’Europa. La baixa Edat Mitjana
7. Les ciutats d’abans i d’ara
8. Per què s’inicia la Edat Moderna?
9. L’Europa dividida
10. Expulsats. Moriscos y refugiats, apàtrides d’ahir i hui
11. L’Estado soc jo!
12. Evolució demogràfica fins a l’actualitat. De 800 a 7.000…
Exàmens
Festivitats
Total
Sobrants
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DX
1
8
15
22
1
8
15
22
29
5
12
19
26
3
10
17
24
31
7
14
21

DJ
2
9
16
23
2
9
16
23
30
6
13
20
27
4
11
18
25
1
8
15
22

DV
3
10
17
24
3
10
17
24
31
7
14
21
28
5
12
19
26
2
9
16
23

febrer

març

abril

maig

juny

Núm. de sessions
5
7
9
8
7
9
8
9
8
7
10
8
8

103
2

2.3.CONTEXT DEL CENTRE
Aquesta unitat didàctica està pensada per a la classe de 2n V de l'IES La Vereda
de la Pobla de Vallbona. Aquest és el municipi més poblat de la comarca del Camp de
Túria amb un total de 22. 730 habitants (INE 2014).
Com s'exposa en el Projecte Educatiu del Centre (PEC) hi ha una gran diversitat
social entre els seus habitants, doncs aquells que viuen en les urbanitzacions són en
general de classe mitjana-alta, que contrasta amb els naturals del nucli de classe mitjanabaixa. Així mateix, al nucli també s'han instal·lat un elevat nombre d'immigrants tant
nacionals com a estrangers procedents sobretot d'Europa de l'est, del Magrib i
d'Hispanoamèrica.
Pel que fa a l'economia, el municipi està orientat principalment cap al sector
serveis, la construcció i la indústria. El poble compta amb un important polígon industrial,
el Mas de Tous i també amb dues cooperatives agrícoles, la qual cosa constata que encara
hi ha un gran pes del sector agrícola en el municipi.
En el curs 2016/2017 el centre té 932 alumnes i 89 professors dels quals 61 tenen
plaça definitiva mentre que la resta de la plantilla es completa amb professors en
expectativa, en comissió de serveis o professorat interí.
Per causa d'haver d'obtenir el màxim rendiment de l'espai a causa de l'alt nombre
d'alumnes l'institut ha optat per la distribució d'aula-matèria en lloc de la tradicional d'aula
grup. Açò té l'avantatge, a més de l'estalvi d'espai, que cada aula compta amb les eines
pròpies de cadascuna de les àrees, de manera que les aules de Ciències Socials compten
amb recursos com projectors, mapes o pòsters.
En el centre s'imparteixen tots els nivells de secundària des de primer d'ESO fins
a segon de Batxillerat, i també s'ofereixen els graus de Formació Professional
d'Informàtica i d'Imatge Personal.
Cal destacar que en el Projecte Educatiu del Centre es senyala com a principal
objectiu el de garantir la igualtat d'oportunitats, per tant, és importantíssim el paper de
l'educació pública per a garantir les oportunitats d'aquells sense possibilitats per a assumir
el cost d'una educació privada. En aquest sentit, també tenen una rellevància cabdal les
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mesures d'atenció a la diversitat ja que fan la funció necessària d'adaptar l'ensenyament a
les necessitats específiques dels alumnes per a garantir l'equitat.

2.4. CONTEXT DEL GRUP
2n d'ESO V és un grup de línia en Valencià compost per un total de 29 estudiants,
dels quals solament 9 són xics.
En general el grup obté molt bons resultats acadèmics i la majoria prové de llars
de classe mitjana i no hi ha ningú d'origen immigrant, la qual cosa és d'esperar en un grup
de línia en Valencià. Encara així, hi ha diversitat entre els alumnes que cal tenir en
compte.
En primer lloc, hi ha cinc alumnes que han repetit curs, tres d'ells xics i dues
xiques. D'aquests, un xic i una xica són absentistes i no acudeixen a classe des de principi
de curs.
D'altra banda, hi ha tres alumnes que han sigut assignats a aquesta classe per ser
conflictius per a separar-los dels seus amics i perquè la dinàmica de la classe els arrossega
en certa manera i en aquest ambient solen comportar-se i seguir les classes, sempre que
es tinga en compte que no es senten junts.
Així mateix, hi ha dos alumnes amb majors dificultats sobretot pel que fa a la
comprensió lectora. Tots dos són molt treballadors i realitzen totes les activitats, però a
causa de les seues dificultats constantment han de preguntar al professor o als seus
companys.
En tot cas, totes aquestes característiques del grup es tindran en compte per a
plantejar mesures concretes d'atenció a la diversitat en l'apartat creat per a tal efecte.
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3. CONTINGUTS, OBJECTIUS I COMPETÈNCIES
3.1.CONTINGUTS
Com s'ha dit, aquesta unitat didàctica combina continguts més relacionats amb la
geografia i uns altres més relacionats amb la història. Però, de fet, es tracta d'informació
complementària, doncs el contingut d'un tipus més històric que seria el de l'expulsió dels
moriscs no deixa de ser un exemple del fenomen geogràfic a tractar, el de les migracions.
Així es tractaria d'acostar-se al tema de les migracions a partir de dos exemples, un més
actual (el dels refugiats) i un altre més allunyat en el temps (el de l'expulsió dels moriscs).
De manera que els continguts de la unitat girarien entorn d'aquests tres nuclis: les
migracions en general, l'expulsió dels moriscs i la situació dels refugiats. En definitiva,
els continguts d'aquesta unitat es corresponen a tres blocs diferents del currículum que la
Generalitat Valenciana fixa per a segon de l'ESO. Doncs el primer bloc que la legislació
fixa, que correspon als continguts comuns ha de ser aplicat de forma transversal en totes
les unitats pel que ací també s'inclouen alguns, en concret:
-

Estratègies per a definir problemes i formular preguntes o hipòtesis sobre
les causes i conseqüències, i el significat de les transformacions socials i
espacials.

-

Estratègies per a l'elaboració de guions o plans per a indagar sobre
processos històrics i geogràfics.

-

Ús de diversos procediments per a obtenir i registrar informació sobre fets
històrics i geogràfics a partir de fonts variades presentats en diferents
llenguatges (verbal, audiovisual, cartogràfic, estadístic).

-

Classificació i ús crític de fonts d'informació. Procediments de citació de
fonts.

Els quals es poden concretar en els següents continguts que ací es plantegen de
forma esquemàtica ja que més endavant es concretaran en diverses activitats:
-

Ús de diverses fonts històriques tant primàries com a secundàries, antigues
i actuals (fragments de cartes, memorials, decrets, articles de periòdic,
etc.).
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-

Seguir un guió de recerca.

-

Interpretar gràfics i taules.

-

Organitzar els resultats de la recerca i de la resta del contingut teòric.

En aquesta unitat, a més dels continguts ja referits s'afegeixen altres dels blocs 3 i
4, corresponents a l'espai humà i a la història respectivament. Els continguts sobre espai
humà que el currículum fixa i que s'inclouen en aquesta unitat són els que segueixen:
-

Moviments demogràfics actuals a Espanya, a Europa i el món.

-

Factors de les migracions. Les seues conseqüències demogràfiques,
socials, econòmiques i culturals en les zones d'eixida i en les zones
d'arribada.

-

Processos de canvi i conflictes socials. Diversitat social i cultural.

-

Desigualtats socials i econòmiques en diferents escales. Processos
d'integració social.

Pel que fa al bloc 4 es tocarien diferents continguts que la Generalitat Valenciana
assenyala en el bloc d'història, en essència:
-

Els conflictes socials i religiosos i els canvis polítics en l'Edat Moderna.

-

Les monarquies absolutes i el parlamentarisme.

Els continguts fixats en la legislació per a aquests dos blocs (3 i 4) s'han definit de
forma esquemàtica més a baix separant-los en tres parts, una en la qual es defineixen els
continguts geogràfics, una altra per a l'assumpte dels refugiats i una última sobre
l'expulsió dels moriscs.
Els continguts sobre les migracions serien els següents:
-

Que són els moviments migratoris.

-

Quins són els motius de les migracions: característiques dels llocs d'origen
i de destinació.
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-

Causes de les migracions: naturals, econòmiques i socials/polítiques.

-

Tipus de migracions: segons la durada (temporals o definitives) i segons
la destinació (interior o exterior).

-

Exemples d'algunes de les migracions actuals. Causes i conseqüències. Per
ex. (a més de la dels refugiats) la d'Àfrica a Europa per motius econòmics.

Els continguts sobre la qüestió dels refugiats:
-

Contextualització de la situació a Síria.

-

Causes del moviment migratori.

-

Dificultats i problemes sobre la recepció dels refugiats.

-

Possibles solucions al problema.

Els continguts sobre l'expulsió dels moriscs:
-

Context social i polític de principis del XVII.

-

Els qui eren els moriscs i la seua importància en la València de l'època.

-

Els actors de l'expulsió i els seus arguments a favor i en contres (explicació
multifactorial i exercicis d'empatia). La posició de la Corona, de l'Església
i de la noblesa.

-

On van arribar els moriscs després de l'expulsió i com van ser rebuts.

3.2.OBJECTIUS
Una vegada exposats els que seran els continguts de la unitat és convenient
exposar quins son els objectius de l'aprenentatge que es pretén que aconseguisquen els
estudiants. Aquests objectius marcaran tant la manera en què s'impartirà el contingut, és
a dir la metodologia, com la manera en què s'avaluarà. Aquests objectius, que són tant
teòrics com a competencials, són els següents:
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-

Entendre l'existència de diferents punts de vista enfront de l'expulsió dels
moriscs, els refugiats o qualsevol altra migració (empatia).

-

Establir comparacions entre ambdues situacions (moriscs i refugiats).

-

Comprendre les causes i conseqüències de les migracions en general. Que
són i com es classifiquen.

-

Saber extraure informació de fonts diverses i ser crític amb elles.

-

Dur a terme una recerca guiada i comprendre les dificultats del treball de
l'historiador.

-

Saber exposar de forma oral i escrita els resultats d'una forma adequada.

3.3.COMPETÈNCIES CLAU TREBALLADES
S'entén que les competències són la capacitat d'utilitzar coneixements i destreses
per a completar tasques i resoldre problemes. En definitiva, saber fer i poder enfrontar-se
a situacions complexes. Aprendre per competències és, per tant, lluitar contra la
fragmentació, contra sabers morts excessivament teòrics que obliden la seua utilitat
pràctica.
De les set competències clau que la LOMCE estableix en la unitat dissenyada es
treballaren principalment tres:
-

Competència per a aprendre a aprendre.

-

Competència en comunicació lingüística.

-

Competències socials i cíviques.

Com és sabut, aquestes competències són habilitats que els estudiants han d'anar
aprenent durant l'etapa educativa, i per tant s'han de treballar de forma progressiva en els
diferents cursos i dins d'un mateix curs en les diverses unitats s'han d'anar introduint i
treballant d'una forma cada vegada més complexa. Encara que com assenyala Rafael Feito
aquestes competències s'han introduït en un temari que s'ha modificat molt poc i que
arreplega una quantitat de continguts teòrics que no concorden amb l'interès per que es
treballen aquestes competències, la qual cosa provoca que la majoria de llibres prioritzen
el contingut teòric deixant de costat aquestes competències (Feito 2010) .
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En aquest sentit, una unitat com la qual ací es planteja en la qual s'han elaborat els
materials ex professo té una el gran avantatge de no dependre d'editorial alguna i es pot
seleccionar la manera més convenient de plantejar el contingut teòric perquè alhora es
treballen algunes d'aquestes competències.
Així, encara que ja es comentarà detalladament més endavant, convé assenyalar
que per a la competència d'aprendre a aprendre s'han plantejat activitats relacionades amb
l’ús crític de les fonts i la realització de recerques guiada. Per a la competència de
comunicació lingüística es proposen activitats de lectura, redacció i expressió oral, així
com activitats cooperatives que fomenten la comunicació entre els estudiants. Per a la
competència social i ciutadana s'utilitzaran exercicis d'empatia i també altres relacionats
amb el tractament de les minories en les societats a través de l'expulsió dels moriscs.
3.4.COMPETÈNCIES HISTÒRIQUES
Així mateix convé assenyalar el treball de les competències històriques, doncs
com senyala Jorge Sáiz:
Trabajar las Competencias Básicas (hui Competències Clau) desde la
historia debe suponer enseñar destrezas de pensamiento histórico entendido como
alfabetización histórica o introducción a las tareas del trabajo del historiador
debidamente adaptadas al progreso cognitivo de los estudiantes (Sáiz 2014).
En la mateixa línia Jesús Domínguez planteja que les competències a pesar que
les competències han sigut incloses en els currículums educatius segueixen sense estar
presents d'una manera sòlida en la pràctica educativa, la qual cosa porta al fet que es done
un major pes al que ell crida conceptes substantius (teòrics) del que es dóna als conceptes
estructurants que solament poden ser apresos de forma pràctica. És per açò que proposa
que es treballe perquè els alumnes adquirisquen competències històriques que ell divideix
en tres: explicar històricament fets del passat i del present, utilitzar proves històriques i
identificar característiques del coneixement històric. Òbviament, aquesta competència
històrica necessita d'una sèrie de coneixements teòrics per a poder realitzar aquestes
tasques de forma adequada. Per tant, el treball de la competència històrica exigeix d'unes
habilitats pràctiques i uns coneixements teòrics que puguen ser aplicats a un context
(Domínguez 2013). La qual cosa es veu molt més clar en el següent esquema (Domínguez
2013, p. 66):
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De manera que durant tot el desenvolupament de la unitat es posarà èmfasi a
treballar aquestes competències, mitjançant el treball sobre proves històriques i el
desenvolupament de recerques guiades que permeten a l'alumne familiaritzar-se amb la
tasca de l'historiador i, per tant, anar adquirint competència històrica.

23

4. METODOLOGIA, ATENCIÓ A LA DIVERSITAT I MATERIALS
4.1.METODOLOGIA
Tradicionalment la història ha sigut ensenyada mitjançant la classe magistral, en
la qual els alumnes no tenen una participació activa, sinó que solament reben la
informació transmesa pel professor. En aquest sentit, s'ha recorregut a la tècnica del resum
per a poder impartir la gran quantitat de continguts que fixen els currículums, la qual cosa,
encara que ha sigut elogiada per historiadors de tall conservador com Seco Serrano qui
creia que era una bona manera de “poner a prueba la capacidad del docente para
desplegar ante sus alumnos una síntesis sustantiva: piedra de toque para discernir al
verdadero maestro” (Seco Serrano 1996). Ha sigut criticat per uns altres com Pilar
Maestro qui opinava que:
“El triunfo de las posiciones más conservadoras hizo que, en definitiva,
la disciplina escolar pasara a ser un simple resumen de la disciplina científica
desde los modelos de las historias generales” (Maestro 2002, p. 16).
Aquesta autora proposa alternatives a aquesta metodologia tradicional com per
exemple no mostrar la història com un coneixement tancat, sinó com una ciència oberta.
Per això exposa que s'han de donar materials i arguments als alumnes perquè traguen les
seues pròpies conclusions.
A més, planteja que tradicionalment, a causa d'aquesta pedagogia del resum, s'ha
produït un predomini de la historiografia sobre la didàctica, un fet que podria solucionarse si s'articulen les unitats a través de problemes i blocs temàtics diferents a l'ordre
cronològic (Maestro 2002). En aquest sentit també es pronuncia Jesús Domínguez qui
planteja articular les unitats didàctiques a partir d'uns conceptes bàsics que considera
imprescindibles com podrien ser revolució o guerra. A més, assenyala la necessitat que
els estudiants treballen amb fonts històriques perquè així puguen comprendre com es
construeix el coneixement històric i així no ho tinguen com un coneixement complet i
acabat, però que tampoc creen que es tracta d'escriure narracions, sinó que comproven
que darrere de la recerca històrica hi ha un rigor i una metodologia (Domínguez 1997, pp.
49-51).
En aquesta línia de pensament podem situar a Josep Fontana qui defensa que
l'ensenyament de la història ha de prioritzar la reflexió i la comprensió dels processos
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històrics, en un continu viatge d'anada i volta entre passat i present. De la mateixa manera,
defensa el sentit interdisciplinari de la història i, també, que s'ha de prioritzar l'estudi de
les societats per damunt del fet polític concret per a així formar una consciència social i
ajudar a explicar els problemes presents. En opinió de Fontana:
“Debemos enseñar aquello que mi maestro Pierre Vilar llama “pensar
históricamente”. Lo que implica enseñar a no aceptar sin crítica nada de lo que
se pretende legitimar a partir del pasado, y a no dejarse engañar por tópicos que
quieren jugar con nuestros sentimientos para inducirnos a no utilizar la razón”
(Fontana 2003, p. 24).
De manera que observem dues posicions contraposades, d'una banda, la defensada
per Seco Serrano, que podríem qualificar com a tradicionalista, que defensa un
enfocament de la història basat en les històries generals amb el resum com a principal
eina. I, d'altra banda, la postura defensada per Maestro, Domínguez i Fontana qui
plantegen trencar amb l'esquema anterior i proposen unes assignatures amb una major
participació dels alumnes, la ruptura de la cronologia i el plantejament de les unitats des
de problemes socialment rellevants.
Així doncs, se'ns plantegen dos models contraposats de fer les classes, la qual cosa
no deixa de ser una il·lusió, doncs un mateix professor pot fer ús d'una o una altra
metodologia segons convinga, així pot fer-se una classe expositiva en aquelles situacions
en què es considere necessari, però, així mateix cal tenir clar que aquesta metodologia
que pot resultar útil per a explicar fets o conceptes no és la millor a l'hora d'ensenyar
procediments, competències o motivar a la reflexió i el debat.
Pel que si el que pretenem és donar als estudiants eines perquè puguen prendre
decisions lliures i autònomes, com assenyala López Facal, no n'hi ha prou amb conèixer
i resumir la matèria a impartir, sinó que és necessari conèixer els avanços que s'han
produït en les últimes dècades com són: l'ús de fonts en classe, el treball de coneixements
procedimentals més que factuals, l'ús de les TIC o la introducció de temes controvertits
que porten a la reflexió i ajuden a veure les coses des de diverses perspectives (López
Facal, 2010).
De manera que si volem que els estudiants siguen capaços d'enfrontar-se a
problemes geogràfics i històrics i siguen crítics amb les fonts d'informació, haurem
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d'optar per una metodologia basada en la pràctica, en la qual els estudiants siguen els qui
s'enfronten a les fonts i no se'ls ensenye una història com un coneixement acabat.
En resum, encara que considerem que la metodologia expositiva pot ser útil, no
serà la principal eina que utilitzarem, ja que si es pretén formar ciutadans crítics i
competents no es pot ensenyar mitjançant resums, sinó que s'ha de treballar des de la
pràctica dels estudiants. Aquests plantejaments, són coincidents amb els exposats per
Dolors Quinquers qui defineix el mètode com el camí a seguir per a aconseguir un
objectiu, de manera que triar bé el mètode és fonamental. I si l'objectiu no és solament
aprendre conceptes, sinó saber utilitzar-los per a resoldre problemes s'ha de donar prioritat
a estratègies basades en la cooperació, interacció i participació en lloc d'altres en la qual
la classe gira al voltant del professor. Per tant, es tracta d'intentar que la classe siga un
marc on aprendre a raonar, preguntar i criticar, intentar presentar les ciències socials com
una construcció en constant renovació i construcció (Quinquers 2004).
De manera que com s'ha posat ací de relleu, l'elecció de la metodologia ha de tenir
una relació directa amb els objectius proposats i tenint en compte els fixats per a aquesta
unitat havíem de decantar-nos cap a una metodologia basada en la pràctica i l'ús de fonts
en la qual siguen els estudiants el centre del procés d'aprenentatge.
De manera que inspirant-nos en el que Jorge Sáiz exposa com treballar amb fonts
històriques per a els estudiants s’alfabetitzen històricament farem la nostra proposta
metodològica. La seua proposta era la següent (La taula és una traducció literal de la que
es pot trobar a Sáiz 2014, p. 86):
1. Plantejar problemes d'aprenentatge històric. Consisteix a presentar el passat com
una realitat a investigar, formulant interrogants o preguntes amb perspectiva
d'indagació que organitzen i guien l'aprenentatge. Així se simula el context de la recerca
històrica.
2. Analitzar i interrogar fonts històriques per a construir proves del passat. Es
tracta de preguntar a les fonts. Açò suposa dos nivells d'aproximació. D'una banda,
obtenir informació directa de la font mitjançant un ús descriptiu o algorítmic de la
mateixa: es parteix de preguntes tancades que condueixen a respostes de formulació
literal o de base de text. D'altra banda, es tracta de crear informació deduïda o inferida
prenent en consideració les circumstàncies o context històric de creació de la pròpia
font. Implica relacionar el que es coneix d'aqueix context amb el que aporta la font.
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Açò equival a preguntar històricament, un ús heurístic o creatiu de la font, recorrent a
qüestions obertes i preguntes o interrogants inferencials que van més enllà de la font
(model de situació).
3. Desenvolupar respostes interpretatives redactant una narrativa o assaig
històric (text expositiu o argumentatiu). Suposa relacionar les proves recreades de
les fonts i els propis coneixements del context històric. Implica utilitzar les inferències,
deduccions o conclusions obtingudes de l'estudi de les fonts integrant-les en narratives.

Tenint açò en compte, iniciarem la Unitat des d'un problema present com és la
situació actual amb els refugiats, amb el que es pretén aconseguir tres coses, primer cridar
l'atenció i motivar als alumnes; segon, problematitzar el tema històric a tractar establint
la seua relació amb el present i; tercer, seguint l'exemple dels materials del projecte
Cronos, fer un viatge del present al passat i del passat al present per a plantejar solucions
per al futur.
En tot cas, excepte la primera i l'última sessió que seran plantejades en forma de
debat, la resta de sessions es realitzaran seguint la metodologia pròpia d'una recerca
guiada. Per a tal efecte organitzarem la classe en grups heterogenis de quatre membres,
la qual cosa és en si mateix una mesura d'atenció a la diversitat, doncs amb açò
s'aconsegueix que complementar les capacitats dels components del grup.
Cadascun d'aquests grups treballarà de la forma següent:
-Realització d’una breu explicació per part del professor.
-Es fan les activitats individuals en el quadern.
-Es fa una posada en comú dels resultats i es debaten aquells exercicis grupals,
després cadascun anota la conclusió del grup en el seu quadern.
-Es repeteix el mateix procediment fins a acabar els fixats per a aqueix dia o falten
10 minuts per al final de la classe.
-De forma individual es respon a la pregunta final del dia, que es tracta d'un estat
de la recerca i després es posa en comú.
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-En acabar la classe cada grup lliura un paper amb l'estat de la recerca i quines han
sigut les majors dificultats.
Amb aquesta metodologia es pretén, per tant, que els estudiants aprenguen de
manera directa a través de diferents fonts a les quals s'han d'enfrontar primer sols i després
amb l'ajuda dels seus companys.
De forma que aquesta proposta, esta inspirada doblement en l’esquema de Sàiz ja
que tant la estructura de la unitat com la de cada una les classes segueixen aquesta
estructura. Doncs la primera sessió de debat sobre els refugiats serviria per a
problematitzar el tema, a les cinc sessions del mig es treballaria interrogant les fonts i a
la sessió final a més del debat de posada en comú cada un dels estudiants haurà de fer un
escrit en el que expose les seues conclusions.
Així mateix, l’estructura de cada sessió també partirà d’un problema que al que es
pretén donar resposta mitjançant les activitats programades per a aqueix dia, les activitats
estan dissenyades per a treballar sobre fonts històriques i per últim com s’ha assenyalat
abans al final de cada sessió s’ha de redactar un petit escrit amb les conclusions i
dificultats del treball que s’ha portat a terme durant la classe.
Pel que fa a les sessions de debat cal dir que es faran en gran grup, és a dir amb
tota la classe i no ocuparan tot el temps de la sessió sinó solament la meitat ja que la
segona es reserva a un altre tipus d'activitats que ja explicarem durant el desenvolupament
de les sessions.
En aquesta proposta la tasca del professor seria la d'explicar les activitats,
controlar els temps i anar de grup en grup ajudant als estudiants i solucionant dubtes. De
manera que, seguint les propostes de Don Finkel (Finkel 2008), durant totes les sessions
es pretén que el professor cedisca el protagonisme als alumnes perquè siguen ells els qui,
després d'analitzar les fonts i mitjançant el debat amb els seus companys, creuen el seu
propi coneixement, per la qual cosa entenem que s'ha seleccionat una metodologia
participativa que combina l'aprenentatge per descobriment i l'aprenentatge cooperatiu.

4.2.ATENCIÓ A LA DIVERSITAT
La més destacable mesura d’atenció a la diversitat que s’aplica en aquesta Unitat
és la organització del grup, doncs cinc de les set sessions es plantegen com una
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investigació en grups. Treballar en grups no és en si mateixa una mesura d’atenció a la
diversitat, però sí ho és si fem que aquests grups siguen heterogenis. Amb això s’intenta
que aquells estudiants amb més facilitat i interès no coincideixquen en un mateix equip,
ni tampoc que treballen en un mateix grup aquells amb més dificultats. Tenint en compte
les característiques del grup, optaríem per no ajuntar en un mateix grup als estudiants més
conflictius, i també intentaríem que els dos alumnes amb majors dificultats estigueren en
un grup amb persones amb interès per l’assignatura i per a ajudar als companys.
Per tant, amb aquesta proposta es pretén que mitjançant la col·laboració entre
iguals s’aconsegueixquen superar les dificultats que els alumnes poden tindre a l’hora de
treballar sobre els textos. De manera que, mitjançant aquesta dinàmica, es vol que els
estudiants comparteixen les seues reflexions i que uns ajuden als altres per tal de que les
habilitats d’uns es complementen amb les dels altres. En aquest sentit, té especial
importància que és valore positivament tant a qui ajuda com a qui es ajudat, de manera
que a l’ha d’avaluar es tindrà en compte tant que s’ajude quan un company ho necessite
com que es demane ajuda quan no s’entenga alguna cosa o es tinguen dubtes.
Com exposen Peirats i López (2013, p. 201):
“En esta forma organizativa de aula, en la cual los niños comparten sus
conocimientos agrupados heterogéneamente, existen una serie de ideales que la
identifican. Uno de ellos es la supresión del etiquetaje y el rechazo de la baja
autoestima propios de otras enseñanzas segregadoras”.
Així mateix, Carmen Llopis (2011) també senyala que el treball en aquest
tipus de grups és una manera de democratitzar les aules a la vegada que es dona resposta
a la diversitat doncs conclou que:
“Si existe equipo, se trabaja con menos tensión, se comparten
responsabilidades, se reducen los tiempos, se comprenden mejor las decisiones,
se abordan los problemas desde distintos puntos de vista y por tanto se alcanzan
los resultados deseados porque se unen los esfuerzos. El trabajo en equipo
produce mejoras en las organizaciones y en los individuos porque todos/as
comparten las metas, se facilita una mejor gestión de la información y del
conocimiento y todos los integrantes tienen igualdad de oportunidades para
participar”.
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En aquest mateix sentit es pronuncia Pere Pujolás quan senyala la importància del
treball en grup i les aules inclusives per a superar el paradigma de l’educació
individualista i competitiva a altra basada en la cooperació (2012).
De manera que optant per aquesta metodologia optem per integrar la diversitat i
treballar-la dia a dia en comptes de proposar altres mesures a la diversitat que opten per
separar i classificar als alumnes per nivells. Per tant, hem decidit assumir la diversitat
com una realitat social que és observable dins de les aules i en comptes de classificar als
alumnes segons les seues característiques per tal de buscar una homogeneïtat hem preferit
que els estudiants treballen amb companys amb diferents habilitats i característiques la
qual cosa pot fer que milloren el seu coneixement sobre la diversitat social que els rodeja
i també que aprenguen a respectar als seus companys i companyes. De manera que no
podem fer sinó compartir la posició de Cristina Salmerón de que l’aprenentatge
cooperatiu “es la mejor metodología didáctica para llegar a formar futuros ciudadanos
capaces de vivir y convivir en una sociedad heterogenea, cambiante y plural como la
nuestra donde se hace más que necesario el trabajo en equipo, la tolerancia y el respeto
a la diferencia” (2010, p. 357).
Pel que respecta als materials, a priori no s’ha plantejat cap adaptació, doncs
encara que hi haja estudiants amb dificultat lectora els textos són breus i han estat
adaptats, encara així si observem una dificultat excessiva que no puga ser subsanable
mitjançant el treball col·laboratiu els texts i activitats podrien ser adaptats, però insistim
en que a priori no s’ha considerat necessari.
Per altra banda, el treball optatiu que s’ha plantejat podria considerar-se també
com una mesura per a atendre la diversitat, doncs es planteja la visualització a casa d’un
documental sobre la expulsió dels moriscos, del qual els estudiants hauran de fer un
comentari o resum tenint en compte una sèrie de directrius. Com hem dit, és una activitat
optativa, i encara que es tindria en compte per a l’avaluació la seua no realització mai
restaria. De forma que el que es busca amb açò és que realitzen l’activitat aquells que més
interès tinguen en el tema i també aquells que pensen que tenen dificultats, doncs aquest
documental explica molt bé el procés d’expulsió dels moriscs i pot ajudar a aquells que
no ho han acabat de comprendre a classe (Activitat 42 de l’Annex 1).
En resum, com es pot veure, no s’han plantejat moltes mesures d’atenció a la
diversitat però si que hem plantejat algunes que creguem són les més importants per a
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treballar el tema, si bé es cert que en la classe per a la que hem preparat la unitat no hi ha
alumnes amb necessitats educatives específiques i, per tant, no hem dissenyat cap tipus
de material adaptat. De manera que açò es tindria que tenir en compte si haguérem
d’adaptar aquesta unitat per a un altra classe.

4.3.MATERIALS I RECURSOS
Com ja s’ha dit, aquesta unitat es centra sobre tot en l’ús de fonts, tant primàries
com secundàries, de manera que el material bàsic per a treballar serà un menut dossier
(Annex 1) que inclou aquestes fonts i les activitats a realitzar. Per tant, cada estudiant ha
d’acudir a classe amb aquest dossier i el seu quadern d’investigació on ha d’anar apuntant
el resultats i reflexions de cada activitat i de la seua posada en comú.
Així mateix, davant possibles dificultats que puguen sorgir aprofitant la
disponibilitat de projectors a l’aula es projectaran els materials per a fer les activitats,
sobre tot en els casos en que s’empren imatges, gràfiques o mapes, ja que en ocasions les
impressions no permeten veure bé aquest tipus de recursos i es convenient que en aquests
casos el professor conte amb la possibilitat de projectar les imatges.
Així mateix, el recurs del projector també pot ser útil per a projectar alguns
fragments de documentals. Parlem de fragments doncs no considerem adequat reproduir
la totalitat durant la classe, ja que a més que pot ser pesat considerem que ocuparia massa
temps i hem decidit emprar el temps en altre tipus d’activitats. No obstant, si que es
proposarà als alumnes la visualització d’un documental i la redacció d’un petit treball.
Aquesta serà una activitat voluntària, de manera que a l’avaluació només es tindrà en
compte per a sumar-se al total de la nota de la unitat, es a dir que la seua no realització no
baixa nota, sinó que només es recompensa aquells que han realitzat la tasca.
De manera que, encara que la majoria de les activitats es portaran a terme de
manera podríem dir que analògica, doncs l’ús de l’ordinador serà mínim, és un recurs al
que es pot recórrer quan cal. Però, en definitiva, els principals materials a emprar tant pel
professor com pels alumnes són el dossier elaborat pel professor i el quadern
d’investigació.
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5. DESENVOLUPAMENT DE LES SESSIONS
Aquesta unitat didàctica parteix d’un problema actual per a abordar un problema
històric i a la vegada ambdós fets poden ser interpretats a través de la geografia humana.
Així, el tema inicial, l’expulsió dels moriscs, podia haver sigut plantejat d’una manera
tradicional mitjançant una explicació lineal, però com ja hem exposat tant en la
justificació del tema i en la metodologia, si el nostre objectiu és que els estudiants siguen
capaços de reflexionar, ser crítics i puguen analitzar fonts diverses d’informació, la
metodologia tradicional no respon al que volem. Per tant, hem hagut de problematitzar el
tema partint des del present i des d’un problema actual. La qual cosa permet fer aflorar
els coneixements previs dels estudiants la qual cosa els pot ajudar durant la resta de
sessions. Així mateix, s’han dissenyat cada una de les activitats pensant en treballar
l’alfabetització històrica.
De manera que com hem dit en la metodologia cada una de les 7 sessions ha estat
pensada per a plantejar un problema concret sobre el que es treballarà durant eixa classe.
El problema inicial s’anirà tractant a partir de problemes més concrets per a en la sessió
final intentar construir una reflexió final que tinga en compte tots aquests aspectes.
Així organitzarem les sessions de la forma següent:
1. La situació actual dels refugiats. Com és? Per què?
2. Refugiats i moriscs. Per què hi ha diferents explicacions?
3. Refugiats i moriscs. En que ens pot ajudar la geografia?
4. Per què l’expulsió dels moriscs?

Que pensava la noblesa? Que pensava

l’Església? Que defensava el rei?
5. Per què l’expulsió dels moriscs? La decisió final
6. Refugiats i moriscs. Com són rebuts?
7. Refugiats i moriscs. Hi ha similituds i diferències entre ambdós fenòmens?
Recomanem la lectura d’aquest apartat conjuntament amb la del dossier de materials,
doncs contínuament es fa referència als textos i les activitats allí contingudes.
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5.1. PRIMERA

SESSIÓ.

LA

SITUACIÓ ACTUAL DELS REFUGIATS.

COM

ÉS?

PER

QUÈ?

Al igual que la resta de classes, aquesta primera s’iniciarà amb una breu explicació
del professor sobre quines són les activitats a realitzar durant la sessió. Després es
continuarà amb la projecció dels 9 primers minuts del reportatge “El destierro sirio” emès
pel programa En portada de la 2 de Televisió Espanyola (2013). Aquest documental
mostra com es la vida en un dels camps de refugiats que hi ha a Jordània.
Aprofitarem aquest recurs audiovisual per a obrir un debat sobre la situació dels
refugiats en aquests campaments, el per què creuen que volen arribar a Europa i quines
són les causes d’aquesta tragèdia humana. Amb aquesta activitat el que es pretén es que
les idees prèvies del estudiants surtin a la llum. La qual cosa pensem que és molt
important, doncs com exposa Xosé Manuel Souto hi ha que fer aflorar el coneixement
vulgar per a poder transformar-lo en coneixement escolar, doncs senyala que la
informació que obtenim dels mitjans de comunicació està condicionada per interessos
econòmic i polítics, la qual cosa obliga al professor de ciències socials a “a decodificar
la realidad que aparece en los medios de comunicación y que afecta a la cosmovisión del
mundo de los alumnos” (Souto 2011).
Abans d’iniciar el debat el professor recordarà que els estudiants han d’apuntar en
el seu quadern les idees que consideren més rellevants o més interessants que apareguen
al debat, explicant que no cal copiar-ho tot, sinó que allò que s’ha de fer es copiar tres o
quatre idees d’allò que es parle (veure activitat 1 de l’Annex). Així mateix, s’han de tindre
algunes preguntes preparades per a obrir el debat com poden ser les següents: Què opineu
de la situació en la que vieuen els refugiats? Creieu que aquesta situació seria evitable?
Quina creieu que és la causa de la situació?
Es planteja que el debat dure uns 15 minuts per a que es puguen fer les activitats
planificades, en tot cas, si es veu que el debat es fructífer es pot allargar i prescindir de
fer les activitats relacionades amb el text 2 (veure Annex). Realment no és cert que el
debat dure només aquests 15 minuts, sinó que es planteja que tota la sessió siga un debat
i que els diferents recursos (reportatge i textos) i activitats siguen una manera d’enriquirlo. Encara així es considera que aquests 15 minuts són els pensats per donar a conèixer
les idees que els estudiants tenen prèviament a haver treballat els textos.
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Les activitats sobre els textos estan pensades per a modificar en certa mesura el
que saben del tema o completar-ho, així aprofitarem les idees que han sorgit del debat per
a que sobre elles construisquen una reflexió sobre el per què de la situació dels refugiats.
Així, el Text 1, tracta sobre la situació de la guerra a Siria, mentre que el Text 2 tracta
sobre la política europea d’acolliment, ambdós textos es poden llegir a l’Annex.
Considerem interessant fer aquestes activitats doncs donen arguments als estudiants per
a que reflexionen sobre el tema (activitats 2 i 3 de l’Annex 1). De fet, l’última activitat
que es proposa, que s’ha de realitzar a casa (és l’únic deure que manarem en aquesta
sessió) és una reflexió personal sobre el tema en la que s’han d’incloure alguns termes
que s’han vist tant al documental com als textos per tal de que els estudiants
interrelacionen tota la informació que tenen a l’abast (activitat 4 de l’Annex 1).

5.2. SEGONA

SESSIÓ.

REFUGIATS

I MORISCS.

PER

QUÈ HI HA DIFERENTS

EXPLICACIONS?

En aquesta segona classe treballarem sobre tot el tema dels refugiats treballant
bàsicament sobre alguns vídeos i textos que mostren que hi ha diferents opinions i
perspectives sobre un mateix tema, per últim introduirem l’expulsió dels moriscs.
Aquesta serà la primera sessió en la que es treballarà per grups, que com ja hem
dit seran grups de quatre i heterogenis. Segons José Peirats i Maria López aquesta manera
de treballar permet els estudiants compartisquen els coneixements i també ajudar a
suprimir l’etiquetatge i el rebuig propi d’altres metodologies segregadores. Doncs aquesta
manera de treballar s’emmarca dins de l’escola inclusiva i que a més d’ajudar a l’alumnat
amb necessitats específiques també beneficia a la resta “pues permite desarrollar
diferentes formas de abordar un contenido y optimizar la convivencia y el desarrollo de
ciertos valores y actitudes como la solidaridad y la superación de prejuicios y
estereotipos” (Peirats i López 2013, p. 201).
Així mateix, destaquen per al seu correcte funcionament que els grups han de ser
reduïts, de 4 o 5 estudiants, i compostos heterogèniament. Així senyalen que el paper del
professor és el de coordinar l’activitat, organitzar els grups i assignar les diferents
responsabilitats d’uns i d’altres. A més destaquen l’avantatge i la utilitat de que el grup
porte a terme una reflexió sobre la classe per a que es consoliden els coneixements
treballats (Peirats i López 2013, pp. 201-202).
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Així que abans de fer aquesta classe el professor a més de tenir preparats els
materials ha de tenir dissenyats els grups per a que verdaderament siguen heterogenis,
doncs s’ha de procurar organitzar-los de manera que no hi haja desigualtat entre els grups,
sinó que en la mesura de les possibilitats tots estiguen compostos per estudiants amb
distint nivell d’interès per la matèria i diferents capacitats. Així mateix al començar cada
Una vegada organitzats els grups, el professor assignarà els rols de coordinador
del grup i secretari que seran rotatius cada un dels dies, aquesta tasca és important doncs
el coordinador ha de controlar el grup i el torn de paraula i el secretari és l’encarregat de
copiar les activitats a entregar al professor que en aquest cas són les finals de cada sessió.
Després de fer açò, s’explicarà el que es va a treballar durant la sessió. La classe
pròpiament dita començarà amb unes qüestions als alumnes: Cregueu que hi ha una sola
postura respecte als refugiats? Penseu que és fàcil posar-se d’acord sobre com actuar? I
una vegada fetes aquestes preguntes, sense donar temps al debat ni esperar resposta el
professor posarà tres vídeos que sumats duren 5 minuts. No deixarem espai a debat perquè
no volem que es done una resposta ara a la pregunta sinó a la meitat de la classe quan està
plantejat fer una posada en comú dins de cada un dels grups sobre les impressions extretes
dels vídeos i dels textos.
Els tres vídeos que es posaran son els següents: el primer un fragment d’un
informatiu mexicà en el que s’explica que Donald Trump ha tancat les fronteres als
refugiats d’origen musulmà; el segon es tracta d’un fragment d’un discurs de Marine Le
Pen en el Parlament Europeu en el que crítica la política europea sobre els refugiats; i per
últim, l’antítesi d’aquests dos discursos, un fragment d’un informatiu en el que el Papa
Francesc argumenta en favor de l’acollida de refugiats. Amb açò es pretén mostrar als
estudiants que hi ha una realitat molt complicada darrere de la crisi dels refugiats i que
això fa que proliferen discursos de diversa índole.
Així mateix els tres textos seleccionats per a aquesta part de la classe (3, 4 i 5)
tenen aquesta mateixa finalitat. Per altra banda, les activitats 5 i 6 són molt semblants
doncs es tracta de recollir arguments tant de fonts audiovisuals com escrites, així
l’activitat que requereix una major habilitat cognitiva és la 7 en la que es demana que
utilitzen el que han recollit a les activitats 5 i 6 i que reflexionen per a donar una explicació
als diferents punts de vista. De manera que amb aquesta activitat es pretén que els alumnes
donen resposta a les preguntes que ens havíem fet al principi de la classe, i així reservem
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els últims 15 o 10 minuts per a introduir el tema de l’expulsió dels moriscs (les activitats
es troben a l’Annex 1).
Convé recordar, que aquesta unitat didàctica és de les últimes dins de la
programació de manera que els estudiants ja saben com es va produir la conquesta
cristiana d’Al-Àndalus i així mateix coneixen que és un morisc i que és un mudèjar, però
encara així en el dossier hem inclòs algunes definicions.
Al dossier de materials s’ha inclòs un breu text introductori que conclou amb un
seguit de preguntes per a despertar l’interès dels alumnes i que es pretenen contestar
durant la resta de sessions. Així mateix, s’afegeix un últim text que els alumnes han de
llegir i resumir (activitat 8) i per a concloure la classe es planteja l’activitat 9 en la que
s’ha de portar a terme un col·loqui en el que els estudiats reflexionen sobre les similituds
i diferències entre els dos fenòmens (crisi dels refugiats i expulsió dels moriscos). Aquesta
activitat haurà de ser copiada pel secretari i entregada.

5.3. TERCERA

SESSIÓ.

REFUGIATS

I MORISCS.

EN

QUE ENS POT AJUDAR LA

GEOGRAFIA?

En aquesta sessió tractarem d’explicar l’expulsió dels moriscs i la crisi dels
refugiats mitjançant la geografia. Per a fer-ho treballarem de nou amb els grups, i
iniciarem la classe fent un xicotet resum del que es va a fer durant la sessió, exposant als
estudiants que es pretén que utilitzen les ferramentes que ofereix la geografia per a
explicar fenòmens com els que estem analitzant.
Seguidament es deixarà als grups que comencen a fer les activitats del dossier amb
les que es vol que els estudiants mitjançant la reflexió i responent a les preguntes
entenguen quines són les causes de les migracions (activitats 10, 11 i 12). S’ha de tenir
en compte que encara que s’insereixen termes geogràfics el que s’intenta amb l’activitat
no és que aprenguen una definició literal d’emigrant o de causa econòmica d’una
migració, sinó que el que s’intenta es que sàpiguen identificar les causes de les migracions
i entenguen que darrere de tota migració hi ha una raó.
Una vegada realitzades aquestes activitats es projectaran 3 minuts d’un reportatge
sobre la migració cap a Melilla. I, després de la seua visualització hauran d’explicar les
principals causes d’aquesta migració (activitat 13). Aquesta activitat no tracta ningun dels
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temes principals de la unitat, però al estar treballant les migracions hem cregut convenient
donar-los altre exemple.
Seguidament, en l’activitat 14 els estudiants hauran de posar en relació un mapa
de la difusió dels migrants sirians amb allò que recorden d’altres sessions. Doncs se’ls
qüestiona sobre quins països acullen més refugiats segons el mapa i després se’ls demana
que pensen si això es correspon amb el que pensaven i amb el que havien llegit en les
sessions anteriors. Finalment, els grups hauran de fer l’activitat 15 que és una reflexió i
que inclou tenir en compte les conseqüències d’una migració i també tenir saber quines
característiques dels llocs d’acollida són atractives per als migrants.
Com activitat final de la sessió es proposa una reflexió sobre en que ens pot ajudar
la geografia per a comprendre fenòmens com els que s’estan treballant (activitat 16). Cal
recordar que encara que cada un dels membres del grup ha de copiar aquest exercici en el
seu quadern, el secretari (càrrec que recordem és rotatiu) ha d’entregar la resposta al
professor per a que avalue si s’està comprenent el que es fa i poder modificar alguna cosa
o explicar conceptes que no estiguin clars. Com ja hem dit, és interessant fer açò amb les
activitats de síntesis doncs permeten tindre una imatge global de tota la sessió.
Al final de la classe com a tasca per a fer a casa es manarà l’activitat 17 (veure
Annex 1), que es tracta d’un exercici d’empatia en el que els estudiants s’han de posar en
el lloc d’un morisc expulsat o d’un refugiat. Aquesta activitat s’entregarà en un full a
banda de la llibreta doncs és una activitat que s’emprarà per a avaluar si s’està assolint
una competència històrica. Com ja hem comentat, fer correctament un exercici d’empatia
requereix un nivell de coneixement alt del context de la persona en la pell de la qual els
estudiants s’han de posicionar. Així mateix, és un exercici molt interessant per a fer patent
que allò que s’escriu no és asèptic, sinó que està condicionat per la situació d’aquell que
escriu.

5.4. QUARTA SESSIÓ. PER

QUÈ L’EXPULSIÓ DELS MORISCS?

QUE

PENSAVA LA

NOBLESA? QUE PENSAVA L’ESGLÉSIA? QUE DEFENSAVA EL REI?

En aquesta classe, ens hem plantejat exposar diferents visions de l’expulsió dels
moriscs, per a, igual que ferem en la segona sessió amb els refugiats, mostrar que no hi
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ha una visió única i universal, sinó que cada un dels sectors socials (noblesa, Església i
Corona) tenien una versió diferent i que defensaven els seus propis interessos.
La dinàmica de la classe serà la mateixa que a les anteriors, els estudiants seguiran
organitzats en els grups de quatre i les funcions de coordinador i secretari són assumides
per un alumne diferent cada classe.
El professor començarà fent una petita explicació del que es va a fer durant la
classe que en aquest cas és molt simple, doncs es va a treballar exclusivament a base de
textos i no es projectarà cap documental ni pel·lícula. Així doncs, iniciarem la sessió amb
l’apartat “Què defensava la noblesa?” en el que hi ha dos textos (8 i 9 de l’Annex) i les
corresponents activitats (18, 19 i 20).
Seguidament, els estudiants hauran de treballar els textos sobre quina era la
posició de l’Església envers de l’expulsió dels cristians nous. Per tant, hauran de llegir els
textos 10, 11, 12 i 13 en els quals es pot llegir la opinió de diferents eclesiàstics al respecte
de l’expulsió. Hem decidit posar una sèrie de fragments molt breus i de fàcil lectura per
a que els estudiants observen que la posició de l’Església no era única i sobre això se’ls
qüestiona en l’activitat 21. I a la 22 se’ls demana una petita reflexió grupal sobre açò.
Així, per a finalitzar la sessió abordarem quins eren els arguments de la Corona
per a donar suport a la postura de l’expulsió, de manera que hem posat un fragment de la
consulta que Felip III elevà al Consell d’Estat per a que aquest donés la seua opinió sobre
la expulsió. Aquest fragment ha estat reduït i simplificat per a facilitar la seua comprensió
però hem considerat mantenir la estructura bàsica del text (text 14). Per a que resulte més
fàcil extraure les idees i reflexionar sobre aquest text hem plantejat les activitats 23 i 24,
en les que es qüestiona sobre les idees principals del text, si els moriscs eren un problema
per a la pau i si el rei estava a favor d’expulsar-los.
L’activitat 26 està pensada per a ser una mena de conclusió a la classe, de manera
que per a respondre les preguntes que inclou s’ha de tenir en compte les activitats i textos
de tots tres apartats. Així, aquesta última activitat encara que cada membre del grup ha de
copiar-la al seu propi quadern serà la que el secretari entregue al professor al acabar la
classe per tal que aquest tinga una ferramenta per a avaluar el treball que ha fet el grup i
puga observar si han entès bé els textos, i sinó es així poder posar-li remei en la següent
sessió mitjançant altres activitats o bé una explicació oral.
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5.5.CINQUENA SESSIÓ. PER QUÈ L’EXPULSIÓ DELS MORISCS? LA DECISIÓ FINAL
Esta sessió serà una continuació de l’anterior doncs ens basarem en el treball fet
en la quarta classe per a treballar en aquesta. Aquesta sessió gira al voltant de dues
activitats, la primera un exercici d’empatia, molt semblant al que manarem per a fer a
casa al final de la tercera sessió i una segona en la que analitzarem el decret d’expulsió
dels moriscs per a tractar que els estudiants completen la investigació realitzada el dia
anterior.
Com ja s’ha dit en el paràgraf anterior, per a fer aquesta activitat partirem del que
es feu classe anterior, per a fer-ho demanarem als estudiants que trien posar-se en la pell
d’un noble, d’un eclesiàstic o del rei i han d’escriure una carta argumentant en favor de
la seua postura envers la expulsió a diferents personatges per a tractar de convèncer-los.
A l’annex, en l’activitat 26 es descriu com s’ha de fer l’activitat, primer triant un
personatge, després triant a qui s’escriu i finalment redactant una carta argumentant per
què té eixa postura sobre els moriscs. Així mateix, per a donar realisme a la carta s’han
inclòs algunes directrius sobre llenguatge i tractaments de protocol. Realment açò no seria
necessari per a que feren un bon exercici d’empatia històrica, però durant les pràctiques
vaig realitzar una activitat semblant en la que Luter havia d’escriure al Papa explicant per
què havia escrit les 95 tesis i una de les coses que més va implicar als alumnes va ser la
proposta d’usar aquest tipus de llenguatge i el tractament de protocol (de fet es passaren
la resta de la classe parlant-se de vos).
Aquesta és una activitat a la que prestaríem prou atenció, doncs amb ella volem
avaluar si els estudiants són capaços de posar-se en la pell d’un personatge, ja siga real o
fictici, que va viure en un altra època amb un context completament diferent, la qual cosa
exigeix que tinguen un coneixement suficient del context socio-cultural que permeta
comprendre que les persones del passat no només vivien de manera diferent sinó que
pensaven i creien en un sistema de valors distint a l’actual (Sáiz 2013, p. 4). És
precisament per aquesta raó per la que a les sessions anteriors hem tractat de posar èmfasi
en el pensament de diferents sectors socials respecte a l’expulsió, doncs açò permet
relacionar la opinió de cada un dels personatges amb la seua posició en la societat
estamental.
En aquest sentit, Marcos Guillén també destaca la necessitat de treballar l’empatia
històrica, doncs es necessària “una profunda inmersión en el contexto analizado para
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evitar el error de contemplar el pasado con los ojos del presente”. Senyala, també que
encara que no es pot pretendre que a l’educació secundaria els estudiants assolisquen el
mateix nivell d’empatia que un historiador, però tot i això s’han de treballar els mètodes
històrics per a superar l’estereotip de que per a estudiar història només cal bona memòria
(Guillén 2016).
De manera que aquesta activitat va en la línia de la resta de la unitat, doncs ens
havíem plantejat que foren els estudiants qui, mitjançant el treball de proves històriques
com són els textos o els mitjans audiovisuals proposats, treballaren les competències
històriques entre les quals està la de la empatia. Així doncs aquest tipus d’activitats en les
que els alumnes han d’assumir un rol i demostrar que són capaços de fer una argumentació
coherent amb el que pensaria un personatge d’un determinat extracte social en una
determinada època són molt interessants perquè amb això podem avaluar dos coses:
primer que han treballat correctament els materials i han descobert que defensava cada
sector social i per què ho feia; i segon i molt més important que són capaços d’extrapolar
allò que han extret dels textos per a poder-ho aplicar en una situació distinta, per a la qual
cosa és necessari un nivell de coneixement prou profund (sobre la manera d’avaluar
aquesta activitat es parla en l’apartat dedicat a l’avaluació).
Així doncs, donat la complexitat de la tasca creguem que es convenient deixar un
temps d’uns 25 o 30 minuts per a realitzar-la, la qual cosa ens deixa uns 20 minuts per a
realitzar l’altra activitat pensada per a la sessió. Aquesta activitat estarà basada de nou en
l’anàlisi de fonts primàries en aquest cas es tracta del decret d’expulsió dels moriscs del
Regne de València. Hem triat analitzar aquest text per a que els estudiants puguen
completar la tasca d’investigació sobre l’expulsió dels moriscs iniciada a la sessió
anterior, doncs una vegada saben quina posició defenia cada un dels actors (noblesa,
clergat i corona) el pas lògic és investigar quina de totes va pesar més a l’hora de decidir
l’expulsió.
Aquest text (text 15) és el més llarg i complex dels que hem posat durant totes les
sessions tot i que ha sigut adaptat i simplificat. Però s’ha cregut convenient deixar-lo així
per a que els estudiants puguen extraure les dos principals idees del text i les relacionen
amb la classe anterior, doncs si acurtarem més el text acabaríem fent un text explicatiu,
la qual cosa no creguem adient si el que intentem es treballar competències històriques.
Així mateix, les preguntes 28, 29 i 30 intenten que els estudiants siguen capaços primer
d’extraure els dos principals arguments del text, segon de relacionar-ho amb la classe
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anterior i tercer, en grup, reflexionar i justificar per què s’empraren aquests arguments i
no altres. La qual cosa fa que l’activitat vaja creixent en complexitat, doncs en l’activitat
28 només han d’extraure idees del text, en la 29 ho han de relacionar amb la quarta sessió,
però l’activitat número 30 exigeix una activitat cognitiva major, doncs per a respondre
açò no només necessiten els coneixements de la classe anterior, sinó també els
coneixements sobre religió i societat estamental que s’han treballat en els temes previs.
De manera que considerem que és una activitat molt interesant en la mesura que es parteix
d’un text per a després treballar el pensament històric dels estudiants per a la qual cosa es
necessiten una sèrie de coneixements estructurants que s’han d’aplicar per tal de poder
entendre i explicar el passat.
Així doncs, com hem repetit en diferents ocasions, aquestes activitats no es poden
fer buscant la resposta literal o aprenent de memòria una sèrie de conceptes, sinó que
requereixen la comprensió per part de l’alumne d’una sèrie de procediments i processos,
és a dir els conceptes estructurants que com explica Jesús Domínguez no es poden
explicar de forma teòrica, sinó que s’han de treballar complementàriament amb el treball
de continguts substantius de caire més teòric (Domínguez 2013, p. 67).

5.6. SISENA SESSIÓ. MORISCS I REFUGIATS. COM SÓN REBUTS?
Aquesta classe, com es pot llegir al títol, es centrarà en com són rebuts els moriscs
i refugiats al arribar al seu destí, per a fer-ho iniciarem la classe tractant el cas dels moriscs
per a després parlar dels refugiats, és doncs l’ordre invers de com ho fèiem en la segona
sessió, doncs el que hem fet durant aquesta unitat es fer un viatge del present cap al passat
i després tornar al present per a en la sessió final reflexionar i projectar cap al futur, de
manera que ja havent dedicat dos classes exclusivament a l’expulsió dels moriscs partirem
d’aquest tema per a al final de la classe tornar al present.
Així, la sessió s’organitzarà al igual que les anteriors al voltant del treball
individual i la posada en comú en grups de quatre, mentre que la tasca del professor és la
d’ajudar en allò que calga, resoldre dubtes i prendre notes que serveixen per a avaluar.
La primera activitat a realitzar es la lectura d’un text de la historiadora Mercedes
García-Arenal en el que exposa les dificultats que es trobaven els moriscs expulsats al
arribar al Marroc (Text 16). A partir de la lectura del text es proposa als estudiants la
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realització de diverses activitats (31, 32 i 33) en les que els estudiants han de respondre a
qüestions primer sobre el text i després sobre la identitat morisca (Eren cristians o
musulmans?) per a després portar-los a que reflexionen sobre si una situació similar
podria passar en l’actualitat.
Per a ajudar-los a respondre hem seleccionat els textos 17 i 18 en el que s’exposen
algunes de les penúries per les que passen els refugiats. De manera que l’activitat 34
consisteix en extraure informació d’aquests dos textos, mentre que l’activitat 35 ja
requereix que relacionen i reflexionen entre la situació dels moriscs i dels refugiats.
Aquesta escalada progressiva en la dificultat de les activitats continua amb els exercicis
36 i 37. En la activitat 36 es qüestiona el per què els moriscs i refugiats marxaren si tan
roines son les condicions d’allà on arriben, i en la 37 es demana una reflexió sobre els
drets humans (Abans hi havia drets humans?).
Per a acabar la sessió i quasi ja la Unitat, hem decidit incloure el concepte
islamofòbia, la qual cosa fem mitjançant el Text 19 que es tracta d’un article de divulgació
sobre l’expulsió dels moriscs publicat a l’ABC.com al 2014. De manera que en l’activitat
38 es qüestionarà als alumnes sobre que creuen que és la islamofòbia i si hui encara
existeix. Per a ajudar-los a veure si encara hui hi ha aquesta por als musulmans hem
decidit projectar un vídeo d’un minut en el que el cardenal Cañizares fa uns comentaris
sobre els refugiats preguntant-se “¿Son trigo limpio?”.
Com a activitat de conclusió, es planteja com sempre una reflexió grupal que
s’haurà d’entregar en la que es demana que es conteste a si els refugiats i moriscs poden
ser considerats víctimes de la intolerància religiosa o del racisme.
A falta de cinc minuts per a acabar s’entregarà als estudiants el full
d’autoavaluació que s’inclou a l’Annex, per tal de que avaluen el seu paper dins del grup
i també el dels seus companys.

5.7. SETENA

SESSIÓ.

REFUGIATS

I MORISCS.

HI

HA SIMILITUDS I DIFERÈNCIES

ENTRE AMBDÓS FENÒMENS?

Aquesta sessió, pensada a mode de conclusió, es dividirà en dos parts. Una
primera en la que es farà un debat en el que participarà tota la classe i en la segona meitat
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està plantejada per a que cada un dels estudiants faça una reflexió sobre el mateix tema,
de forma que poden incloure les idees sorgides durant el debat.
El tema principal a debatre serà si hi ha similituds i diferències entre la situació
dels moriscs i la dels refugiats. Es procurarà que els professor intervinga el menys
possible, però per si el debat es para o no funciona ha de tenir preparades una sèrie de
preguntes o de temes que ajuden a reactivar-lo. En aquest sentit algunes qüestions que
poden abordar-se són: Quines són les seues causes? Es pot considerar que constitueixen
una crisi demogràfica? Tots són víctimes de racisme?
Així mateix quan falten uns 10 minuts de debat dels 25 plantejats s’hauria d’obrir
la reflexió cap al futur, plantejant qüestions com: Què podem fer per a que no tornen a
passar aquestes situacions? Hi ha solució a la crisi dels refugiats? Com podem acabar amb
el racisme?
Els altres 25 minuts de la classe, com ja hem dit, es dedicaran a la redacció d’un
breu assaig per part dels alumnes (activitat 41 de l’Annex), no es tracta d’un examen, sinó
de que exposen les seues reflexions tant sobre la situació de refugiats i moriscs com sobre
tot de les possibles actuacions que es poden fer per a que situacions com aquestes no
tornen a succeir i que es respecten els drets humans. Es valorarà positivament que en
aquesta activitat s’incorporen alguns dels conceptes i fets treballats en classe, però no és
essencial que estiguin tots recollits, sinó que es vol que argumenten sobre allò que han
vist tant d’un cas com de l’altre per a projectar cap al futur. Així doncs, amb aquesta
activitat acabaríem el recorregut fet des de la primera sessió i que ens ha portat a anar del
present al passat, del passat de nou al present, i finalment projectar cap a un millor futur.
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6. AVALUACIÓ
Una de les tasques més difícils que ha de fer un professor és la d’avaluar, tant als
alumnes com la seua tasca docent. En aquest sentit cal diferenciar avaluació i qualificació,
doncs podríem dir que l’avaluació és un procés global i continu que ha de tenir en compte
diferents parts del procés d’ensenyament, mentre que per altra banda la qualificació es
tractaria de fer una mena de sumatori final per a poder posar una nota numèrica que en la
mesura del possible reflecteixca el nivell de l’alumne en un punt del procés, normalment
el final del tema, curs o avaluació4.
Així doncs, l’avaluació és una part fonamental del procés d’ensenyament, doncs
permet comprovar si s’estan fent avanços o no i veure en quines parts es pot millorar el
procés per a fer-lo més eficaç i adaptar-lo millor a les necessitats especifiques dels
alumnes. Per altra banda, el procés de qualificació és més artificial, però en el sistema
educatiu actual s’ha de quantificar l’aprenentatge atribuint-li un valor numèric absolut.
La qual cosa dificulta encara més la tasca avaluadora doncs el professor ha de tractar que
les qualificacions siguen el més justes possible. .
En tot cas, hui dia avaluació i qualificació són inseparables una de l’altra i per tant
mentre siga així, s’haurà d’intentar fer una avaluació el més pròxima a la realitat que es
puga per tal de poder ser justos a l’hora de qualificar. Així, per tal de tractar de ser el més
objectius possible s’haurà de tenir en compte diverses facetes a l’hora d’avaluar.
Per a fer-ho, no es pot avaluar només mitjançant una prova final, normalment
l’examen (una situació encara hui prou comuna), sinó que s’ha de tractar d’avaluar tot el
procés, de manera que cal avaluar moltes coses, la participació en les classes, les
preguntes que fa l’alumne, si realitza les activitats propostes, com treballa en grup, com
treballa individualment, i també, clar, si assoleix els objectius d’aprenentatge (tant
conceptuals com procedimentals) fixats per a la unitat treballada. La qual cosa fa que la
tasca d’avaluar siga molt més complexa del que pot parèixer a priori, sobre tot si afegim
la necessitat d’avaluar la tasca docent.

4

Segons la tercera accepció que recull el Diccionario de la Lengua Española (DLE). Calificar: “Juzgar el
grado de suficiencio o la insuficiència de conocimientos demostrados por un alumno u opositor en un
examen o ejercicio”. Mentre que evaluar: “Estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los
alumnos”. (Edició online del DLE. http://dle.rae.es)
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Així que, a tenor del que s’ha dit l’activitat avaluadora serveix principalment per
a dos qüestions. La primera, fer un seguiment de l’activitat d’ensenyament-aprenentatge
per tal de saber si s’està fent bé i saber com millorar-la. La segona, per a qualificar i posar
nota als estudiants, com ja hem dit fent un seguiment personalitzat de cada un d’ells
durant tot el procés.
Per això en aquesta unitat avaluarem les següents parts del procés:
10%.- La participació en els debats (1 i 7 sessió).
20%.- El treball en grup (mitjançant l’avaluació i notes dels professor i la fitxa a
emplenar pels estudiants que es pot veure a l’annex).
30%.- El treball individual (entrega dels quaderns).
40%.- Una prova final
10% extra.- Activitat optativa(activitat 42 Annex 1)5.

Amb aquests criteris açò creguem que es poden avaluar els objectius que ens
havíem plantejat a l’inici, que són els següents:
-

Conèixer les causes i conseqüències de l'expulsió dels moriscs.

-

Entendre l'existència de diferents punts de vista enfront de l'expulsió dels moriscs,
els refugiats o qualsevol altra migració (empatia).

-

Establir comparacions entre ambdues situacions (moriscs i refugiats).

-

Comprendre les causes i conseqüències de les migracions en general. Que són i
com es classifiquen.

-

Saber extraure informació de fonts diverses i ser crític amb elles.

5
Cal tenir en compte que l’activitat optativa (activitat 42 Annex 1) plantejada pot sumar (sumar
que no restar) fins un 10% de la nota final, amb açò s’intenta no perjudicar a aquells que no ho facen però
sí recompensar als que han fet un esforç extra. D’aquesta manera hi ha un incentiu per a fer l’activitat que
pot ajudar a que aquells que més dificultats tenen ho tinguen un poc més fàcil per a aprovar ja que a més
de pujar nota és altra manera de aproximar-se al tema treballat que pot ajudar també de cara a la prova final.
Així mateix els més interessats per el tema també poden realitzar l’activitat per conèixer un poc millor el
tema estudiat.
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-

Dur a terme una recerca guiada i comprendre les dificultats del treball de
l'historiador.

-

Saber exposar de forma oral i escrita els resultats d'una forma adequada.

Tots aquests objectius s’avaluen de manera transversal, no podem definir una
única activitat per a avaluar cada cosa, sinó que tenint en compte la naturalesa de les
activitats realitzades aquests objectius es poden avaluar amb les diferents activitats
propostes. Encara que, d’ací en avant explicarem més detingudament cada un dels
mecanismes d’avaluació.
Com es pot observar, el 40% de la nota correspondrà a l’examen que es farà
conjuntament amb el del tema anterior. Cal tenir en compte, que l’examen o control per
a realitzar ha de ser congruent amb el que s’ha explicat i els objectius de la unitat, de
manera que si volem que els estudiants facen un comentari de text a l’examen s’ha de
treballar sobre textos, i si volem que relacionen idees i argumenten a classe s’ha de
treballar l’explicació multifactorial.
Aquesta postura es compartida per Jesús Domínguez respecte a la inclusió de les
competències històriques en les avaluacions. Doncs exposa que per a treballar
competències s’han de tenir en compte a l’hora d’avaluar i per això proposa un model
d’examen, inspirat en les proves PISA, que avalue tres competències històriques: explicar
històricament fets del passat i del present, utilitzar proves històriques i identificar
característiques del coneixement històric. Per al correcte domini de totes elles és necessari
un coneixement profund del context i d’altres conceptes substantius (Domínguez 2013).
De manera que en aquesta Unitat hem treballat sobre tot aquestes competències la
qual cosa ens permet poder-les avaluar a l’examen, doncs si haguérem treballat mitjançant
altres mètodes com el resum no podríem avaluar a l’examen aquestes competències, i de
la mateixa manera, si hem treballat, com ho hem fet, la explicació històrica i la
interpretació de proves històriques tot açò no serviria per a res si a l’examen ferem
preguntes teòriques de tipus memorístic. Per tant les activitats d’examen aniran en la línia
de les que hem fet a classe, llegir i extraure informació d’un text per a després interpretarla dins d’un context definit, la qual cosa ens permet comprovar si s’han assolit la major
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part dels objectius plantejats. (Un exemple d’examen es pot veure a l’annex 2 i una
plantilla de correcció a l’annex 3).
Per altra banda, per a avaluar els debats es tindrà en compte en primer lloc la
pròpia participació atorgant a açò ja un 60% de la nota d’aquest apartat, així mateix un
40% correspondria a la qualitat de les participacions, per a la qual cosa ho dividiríem en
diferents ítems (Aporta coses al debat? Té en compte l’opinió dels companys per a
argumentar? Utilitza conceptes que hem treballat a classe?). De manera que per a facilitar
l’avaluació d’aquesta activitat hem dissenyat una taula en la que s’avaluarien aquests
camps alumne per alumne (veure annex 4). La qual cosa permet que amb aquesta activitat
es puga avaluar tant l’expressió oral, la utilització dels continguts com la manera de
relacionar-los entre si i argumentar.
De la mateixa manera, per al treball en grup utilitzarem dos mecanismes, el primer
el tindrem són les preguntes finals de reflexió de cada sessió que permeten veure si el
grup treballa, compren i utilitza correctament els conceptes i fets que s’estan treballant, i
si no es així, poder posar remei i corregir els errors durant les següents classes. D’altra
banda, hem dissenyat també una taula que utilitzarem per a avaluar i també entregarem
una molt similar als estudiants per que emplenen per tal d’autoavaluar-se a sí mateixos i
als membres del seu grup que respondrien en la 6a sessió. En aquestes ferramentes per a
l’avaluació recolliríem diferents ítems que es tindrien en compte: Han fet bé les activitats
finals de cada dia? Ajuda als companys? Demana ajuda quan ho necessita? Ha sabut fer
el seu rol dins de l’equip quan ha sigut coordinador o secretari? (Veure annex 5).
Així mateix, per a avaluar el treball individual es tindran en compte les activitats
arreplegades en el quadern, que han de ser un total de 41, és cert que han fet molta faena
durant les classes i és per això que aquesta part té un gran pes a l’hora de posar la nota
del tema. Un 10% correspondrà a que hagen fet totes les activitats i un 5% a l’ordre i la
bona presentació. De manera que tindran un gran pes les dues activitats pensades per a
treballar l’empatia històrica, a les que correspondrà un 15% de la nota final, un 5% la
primera (activitat 16) i un 10% la segona (activitat 26). Per a avaluar aquestes activitats
considerem interesant seguir les propostes de Jorge Sáiz (2013) en les que senyala
l’existència de quatre nivells de comprensió en el exercicis d’empatia: nul·la, baixa,
mitjana i alta (Annex 6). Així que assignarem una distinta nota als diferents nivells de
comprensió: nivell 1 fins a 50%, nivell 2 fins a 70%, nivell 3 fins a 90% i nivell 4 fins a
100%.
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Per acabar aquest apartat cal dir que el professor haurà de portar a terme una autoavaluació continuada principalment mitjançant la observació de la dinàmica de la classe
i observant que funciona millor i pitjor. En aquesta tasca una ferramenta molt important
seran les activitats de reflexió que al final de cada sessió doncs permeten observar si el
grup està acomplint els objectius i si no ho està fent tractar de posar-li remei el més
prompte possible. Per últim, en el qüestionari d’auto-avaluació que els estudiants hauran
d’emplenar en la sisena sessió s’han inclòs algunes preguntes per tal de millorar la
dinàmica i els materials per a futures unitats (veure annex 5).
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ANNEXOS
ANNEX 1. DOSSIER DE MATERIALS
1a Classe. La situació actual dels refugiats. Com és? Per què?
1. Després d’haver vist el documental “El destierro sirio”, senyala algunes de les
idees que apareguen tant en el vídeo com en el debat posterior sobre la vida als
camps de refugiats i les causes d’aquesta situació.

Text 1.
Per què es va iniciar la guerra a Síria?
Síria porta més de sis anys immersa en una guerra que s'ha portat a milers de
persones. Un conflicte que va nàixer amb la intenció d'enderrocar al president al-Assad
de manera pacífica però amb el temps s’ha convertit en una guerra civil entre els partidaris
de al Assad i els seus opositors. En el bàndol opositor hi ha grans diferències i conflicte,
doncs es poden trobar als opositors moderats, grups islamistes i jihadistes, com l'Estat
Islàmic.
Per la seua banda, les forces internacionals han recolzat a un bàndol o un altre
segons els seus propis interessos. Rússia es va posicionar a favor d’al Assad mentre que
EUA es va mostrar a favor dels opositors. A més, els països veïns han anat donant suport
a un bàndol o altre segons els convenia. Una guerra d'interessos que es juga en un terreny
de joc anomenat Síria.
Al voltant de cinc milions de sirians, la majoria dones i xiquets, han abandonat el
país en un dels majors èxodes de la història recent. Els països veïns s'enfronten tractant
d'albergar l'elevat nombre de refugiat mentre que Europa no sap què fer.
Text adaptat de Levante-emv.com de 7/4/2017

2. Llegeix atentament el text i contesta a les preguntes següents:
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a) Quins són els bàndols enfrontats a la guerra? Quins països estrangers
intervenen i a quin bàndol dona suport cada un? Creus que la intervenció
estrangera agreuja o millora la situació?
b) Segons el que has llegit en el text, el que has sentit al debat i tenint en compte
les condicions en que viuen els refugiats (que has vist al documental), per
quina raó creus que tanta gent fuig de Siria per a convertir-se en refugiat?

Text 2.

No és una crisi de refugiats, és una crisi del model europeu d'acolliment
Més de 9.000 persones, moltes d'elles refugiats de països en guerra, han mort
intentant creuar el Mediterrani en els últims dos anys.
Hi ha veus que alerten que estem davant una doble crisi de solidaritat: cap als
refugiats i cap als Estats Membres que reben a aquestes persones (Grècia i Itàlia
fonamentalment). Davant aquesta situació el Parlament Europeu ha demanat als Estats
Membres que coordinen la seua resposta d'acolliment, de salvament, que òbriguen vies
segures i legals sol·licitants d'asil i agiliten les tornades.
Brussel·les va aprovar en 2015 el repartiment de 120.000 asilats dels principals
països receptors. Però a l'octubre de 2017 acaba el termini fixat per a completar aqueix
procés i només s'ha resituat al 10%. En el cas d'Espanya, el govern ha resituat a menys de
900 persones de les 17.000 acordades.
Text adaptat de CadenaSer.com de 21/4/2017

3. Llegeix atentament el text i respon a les següents preguntes:
a) Segons el que has llegit creus que la Unió Europea està fent tot el que pot per
a millorar les condicions de vida dels refugiats?
b) Proposa alguna mesura que es pogués fer per a millorar la situació dels
refugiats.
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4. Escriu una reflexió personal d’unes 10 línies responent a aquesta pregunta: Per
què viuen així els refugiats? Ha d’incloure al menys tres d’aquests termes: guerra
civil, intervenció estrangera, Unió Europea, camp de refugiats i solidaritat.

2a Sessió. Refugiats i moriscs. Per què hi ha diferents explicacions?
5. Presta atenció als vídeos i anota si la posició a favor o en contra de l’acollida de
refugiats de cada un dels personatges (Trump, Le Pen i el Papa Francesc). Quins
són els principals arguments de cada un?

Text 3.
Refugiats. Ni racisme ni estupidesa: entre ells hi ha islàmics radicals
Europa viu una gran crisi migratòria des de fa quasi dos anys per les onades de
refugiats que rep. És cert que cal ajudar-los, sense caure en el racisme, però tampoc en
l'estupidesa de mitificar als islàmics radicals.
La raó? Per casos com el d'una cristiana que va ser atacada per llegir la Bíblia en
un centre de migrants a Àustria. No és l'únic atac de refugiats a cristians. I és que els
islàmics radicals s'han colat entre les milers de persones que entren a Europa, exigeixen
ajuda i damunt intenten la submissió a les seues creences.
Text adaptat: Hispanidad.com 27/04/2017

Text 4.
En les converses sempre hi ha qui opina que, a la vista dels atemptats yihadistes,
a tota aquesta gent cal expulsar-la. Açò mateix pensava Donald Trump quan estava en
plena campanya però ha de predominar el sentit de la convivència, al cap i a l'últim
necessitem als immigrants, i que aquests s'integren en la societat que els rep, perquè
realitzen funcions imprescindibles per al col·lectiu. Sabem també que les autoritats
policials estan fent una bona labor de vigilància i un control sobre els brots de
radicalització en el nostre entorn. En aquest sentit, la prevenció i la vigilància estan
funcionant degudament.
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Fragment adaptat de: Luis León Barreto, “¿Qué hacemos con los musulmanes de aquí?”
en Eldiario.es 27/4/2017

Text 5.
Europa ha perdut la memòria
La similitud d'aquest temps de desatenció als refugiats amb el succeït en l'Europa del
segle XX
“Tots els europeus han sigut refugiats en algun moment del segle XX”, afirma
Concha Díaz-Berzosa, membre del comitè executiu de ‘Amical de Mauthausen’. Aquesta
associació agrupa als deportats espanyols després de la Guerra Civil, a familiars i amics
d'assassinats en els camps de concentració del nazisme, i també a supervivents dels
mateixos. En efecte, la II Guerra Mundial va deixar després de si a una Europa
desabrigada, refugiada i embolicada en una crisi humanitària enorme. Però la que es viu
ara ja pot comparar-se amb aquella..
"L'actual crisi de refugiats és perfectament manejable si s'afronta entre tots i es
comparteix la responsabilitat. Però no, si es deixa que siguen dos o tres països els que
assumisquen la major pressió, o es traspassa el problema al veí del costat", opina María
Jesús Vega, portaveu d'Acnur a Espanya. "Estem davant un desplaçament a nivell
mundial sense precedents, i per a abordar tota la dimensió d'aquest fenomen fa falta un
pacte global sobre refugiats ".
Text adaptat: Antonio López i Clara Cerezo, “Europa ha perdido la memòria”
Elpaís.com 11/2/2017

6. Llegiu atentament els tres textos (3, 4 i 5) resumiu si estan a favor o en contra de
la rebuda de refugiats i senyaleu quins són els principals arguments de cada un.

7. En el grup, segons el que heu contestat en les preguntes 5 i 6 debateu i responeu
a les següents preguntes: Cregueu que hi ha una sola postura respecte als
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refugiats? Penseu que és fàcil posar-se d’acord sobre com actuar? Copieu les
principals idees i conclusions del debat.

Un viatge al passat
Una situació molt pareguda a la que viuen els refugiats es va donar a la Península
Ibèrica fa 400 anys quan més de 300.000 persones van ser obligades a abandonar les seues
cases i les seues terres, aquesta vegada no fugien de la guerra sinó que van ser obligats a
marxar pel rei. Estem parlant de l’expulsió dels moriscs* al 1609. Ara bé, per què van ser
expulsats? Com va afectar la seua expulsió? On van anar i com van ser rebuts?
*Recordeu: Morisc era la persona musulmana que era batejada per a poder quedar-se en
territori cristià.

Text 6.
Un dels fets més destacats de la política interior de Felip III va ser l’expulsió dels
moriscs. El problema bàsic d’aquesta comunitat era la seua residència a la integració. A
pesar dels seus intents d’assimilar-los seguien constituint un grup a banda que conservava
la seua llengua, la seua religió i un mode de vida regit per la llei islàmica.
Finalment, en 1609 Felip III i els seus consellers van decidir que els moriscs
havien de ser expulsats i que la expulsió havia de començar per els regnes de la Corona
d’Aragó, concretament per València.
Text adaptat: Amparo Felipo 2012, p. 363
8. Llig atentament el text i resumeix les idees principals. Observes similituds entre
els arguments a favor de l’expulsió dels moriscs amb els arguments en contra de
rebre els refugiats? Explica quines.
9. En grup debateu sobre les similituds i diferències que trobeu entre l’expulsió dels
moriscs i la crisi dels refugiats. Copia les que consideres més importants.
(recordeu que un del grup ha d’entregar aquesta activitat)
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3a sessió. Refugiats i moriscs. En que ens pot ajudar la geografia?
En aquesta classe treballarem aquests dos episodis des d’una perspectiva un poc
diferent. Avui introduirem alguns conceptes geogràfics que ens poden ajudar a
comprendre i a explicar la situació dels refugiats i dels moriscs. Així doncs, en que ens
pot ajudar la geografia?
Text 7.
Migració:
-Desplaçament geogràfic d'individus o grups, generalment per causes econòmiques o
socials.
Immigrar:
-Dit d'una persona: Arribar a un país estranger per a radicar-se en ell.
-Dit d'una persona: Instal·lar-se en un lloc diferent d'on vivia dins del propi país, a la
recerca de millors mitjans de vida.
Emigrar:
-Dit d'una persona: Abandonar el seu propi país per a establir-se en un altre estranger.
-Dit d'una persona: Abandonar la residència habitual a la recerca de millors mitjans de
vida dins del seu propi país.
Definició del Diccionario de la Lengua Española
http://dle.rae.es

10. Llegeix las definicions (Text 7) i respon a les preguntes següents.
a) Quines coses penses que poden portar a una persona a marxar a un altra ciutat
o país?
b) Què coses haurien de passar ací per a que anares a viure a altre país?
c) Què coses d’un altre país et portarien a anar-te’n a viure allí?
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11. Poseu en comú les respostes de l’exercici anterior. Heu posat tots el mateix? Copia
les respostes que consideres més adequades.

12. En grup debateu si les vostres respostes dels exercicis 10 i 11 es poden aplicar als
casos dels moriscs i refugiats i responeu a les preguntes següents:
a) Per què van eixir els refugiats de Siria? Per què van eixir els moriscs de la
Península Ibèrica?
b) Es pot considerar que l’expulsió dels moriscs i el desplaçament dels refugiats
són migracions?
c) Senyaleu un exemple de cada una de les causes principals de migracions:
-Causes econòmiques (pobresa, falta de recursos...):
-Causes socials (religioses, polítiques, bèl·liques...):
-Causes naturals (inundacions, terratrèmols, etc.):
d) A quin tipus de causes atribueixes aquestes migracions (moriscs i refugiats)?
13. Activitat en grup. Després d’haver vist el vídeo sobre la situació en la frontera de
Melilla, senyaleu quines són les causes d’aquesta migració. Per què emigren des
del centre d’Àfrica cap a Melilla?

Mapa 1.
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Font BBC.com

14. Observa el mapa. Quins són els països que més refugiats acullen? Pensaves que
eren aquests? En que es diferència del que pensaves? En que es diferència del que
havies llegit en classes anteriors?
15. En grup reflexioneu. Tenint en compte que Síria és una zona en guerra, a quins
països cregueu que afecta més la migració siriana (Síria, països veïns o Europa)?
Per què? On creus que els agradaria ser acollits als refugiats? Per què?
16. Cregueu que els conceptes geogràfics (com migració) poden ajudar-vos a explicar
la situació dels refugiats i moriscs? En què?
17. Posat en la pell d’un morisc expulsat o d’un refugiat i escriu una carta a un amic
que s’ha quedat al poble d’on has eixit. Has d’explicar-li per quina raó te’n has
anat.

4a Sessió. Per què l’expulsió dels moriscs? Que pensava la noblesa? Que
pensava l’Església? Que defensava el rei?
En aquesta classe anem a vore que pensaven la noblesa, l’Església i el rei respecte
a l’expulsió dels moriscs. Cregueu que tots pensaven igual?

Que pensava la noblesa?
En el regne de València vivien en 1609 uns 125.000 moriscs, que representaven
aproximadament un terç de la població total i que en la seua immensa majoria eren
vassalls al servei de la noblesa. El duc de Gandia era el noble amb més moriscs al seu
càrrec, més de 6.000 treballaven les seues terres i li pagaven impostos.
Text 8.
Es tenen entesos els danys grans i irreparables que resultarien a tot el regne de
semblant efecte (l’expulsió dels moriscs), doncs despoblant-se els llocs dels moriscs i no
tornant-se a repoblar amb cristians vells ... necessàriament quedarien destruïts els senyors
i barons del regne, alguns en part i els demés en tot, i de la ruïna d'ells seguiria la de les
Esglésies i monestirs i de la gent noble i honrada que viuen de les seues rendes les quals
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la major part consisteix en censos carregats sobre les rendes dels senyors i barons i de les
hisendes dels seus vassalls cristians nous.
Carles de Borja (duc de Gandia) a Felip III al 1609
ARV, Cartes als virreis, 110.

18. En grup responeu a aquestes preguntes. Quina era la postura del duc de Gandia?
Per què cregueu que era aquesta? És lògic que mantingués aquesta postura sent el
major senyor de moriscs?

Text 9.
Tota la noblesa i tots els senyors diuen que si sa Majestat mana traure'ls, encara que
el dany siga molt, ho rebran amb grandíssima conformitat i obediència, sense rèplica
ni contradicció, i açò amb paraules tan honrades que és gran consol per als quals
desitgem el servei de sa Majestat.
Carta del virrei a Felip III
Adaptat de Benítez 2014

19. En grup. Què es diu al text 10? Com explicaries el que diu el virrei (text 10) tenint
en compte el que deia el duc de Gandia (text 9)? Són les dos coses compatibles?

20. Debatiu en grup i redacteu quina cregueu que era la postura de la noblesa al
respecte de l’expulsió.

Que defensava l’Església?
Hem vist ja quina era la postura de la noblesa, preocupada per la pèrdua de mà
d’obra i de diners que portaria la expulsió. Però i la Església que pensava? En aquest cas
la seua preocupació era si els moriscs eren o no bons cristians.
Text 10.
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En tan gran nombre de gent, per perduda que estiga la comunitat (de moriscs), pot
ser que hi haja molts no culpables de crim d’heretgia i d'infidelitat al Rei, sinó que siguen
bons cristians i fins i to sants.
Discurs del frare Pere de València
Adaptat de Benítez 2012, p. 59
Text 11.
El millor de tot seria que hagués un mar entre ells i nosaltres, com es va fer amb
els jueus d'Espanya, amb la qual cosa es van remeiar els danys que d’ells venien.
Fra Francesc de Ribas
Adaptat de Benítez 2012, p. 60
Text 12.
Hi ha gran necessitat de demanar a Déu que no ens castigue asprament per els
pecats d’aquesta gent (moriscs) que per tenir-los entre nosaltres i que es pot témer que els
mals anys que corren, els perills de les armes i altres problemes que hi ha succeeixen
siguen per aquesta causa.
Fra Jaume Bleda
Adaptat de Benítez 2012, p. 62
Text 13.
És evident i notori el perill que Espanya té de patir gravíssims danys espirituals i
temporals per haver en ella tants enemics de Déu i de sa majestat. Aquesta obligat la seua
majestat a prevenir aquest dany perquè té l'obligació d'oposar-se als enemics.
Sant Joan de Ribera
Arquebisbe de València i Patriarca d’Antioquia
Adaptat de Benítez 2012, p.180
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21. Sobre els texts 10 a 13. Quina es la postura de cada un dels eclesiàstics (A favor
o en contra de la expulsió)? Tots tenen la mateixa opinió? Quins són els principals
arguments de cada un?
22. En grup debateu i resumiu quina era la postura de l’Església davant de la expulsió.
La majoria estaven a favor o en contra? Quins són els arguments més utilitzats?

Que pensava el rei?
Ara que ja sabem que pensaven nobles i eclesiàstics, què pensava el rei sobre
expulsar als moriscs? Estava a favor o en contra?
Text 14.
El que sa Magestat ha manat que es propose en el Consell és el que se segueix:
Sa Majestat s’ha assabentat de que 50 moriscs que pasaren d’estos regnes al
Marroc digueren a Muley Zidàn (un pirata berber) que hi havia ocasió molt oportuna per
a recobrar a Espanya, que en un altre temps ells (els musulmans) van guanyar els reis
d'aquells regnes (els de la Península Ibèrica) amb la facilitat que es va veure. I ara que hi
ha molta menys gent al haver-se consumit amb la pesta i guerra de Flandes; que si llavors
no havia armes i gent armada en elles, ara hi ha molta menys. I que si hi ha algunes armes
aquestes estan en poder dels moriscs, que han procurat aconseguir-les secretament; que
trobaran 200 mil tan moros com ell que li ajudaran (a Muley Zidàn )amb les seues vides
i riqueses.
Està sa Majestat resolt a acabar amb aquesta mala gent pel camí que millor i més
breument es puga fer, sense reparar en el rigor de degollar-los, doncs s'ha vist que del que
s'ha procurat de la conversió no solament no s'ha tret cap fruit, perquè sempre que s'ha
tractat de convertir-los en bons cristians ha crescut el seu obstinació.
Adaptat de Rafael Benítez 2012, pp. 202-204.
23. Segons el que diu el rei, els moriscs eren un perill? Per què?
24. El rei estava a favor o en contra de l’expulsió? Per què?
25. En grup contesteu les següents preguntes (recordeu que heu d’entregar la resposta
grupal). Heu vist la postura de la noblesa, de l’Església i del rei. Pensaven tots el
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mateix respecte a expulsar als moriscs? Per què cregueu que cada un pensava de
manera diferent?

5a sessió. Per què l’expulsió dels moriscs? La decisió final
26. Aquesta activitat s’ha de fer en un full a banda per a entregar. Segueix els passos
per a redactar una carta.
a) Tria un d’aquests personatges o altre de l’època:
-Moriscs: Ali Amcey (llaurador), Mohamed Ben Musa (artesà) o Fatima
Rahmani (costurera).
-Nobles: duc de Gandia (alta noblesa).
-Eclesiàstics: Fra Pere (baix clero), sor Maria de Conflent (monja) Fra Antoni
de Vilanova (inquisidor) o Joan de Ribera (arquebisbe de València).
-Oficial reial: marqués de Caracena (virrei), duc de Lerma (privat de Felip III)
o Felip III (rei).
b) Tria un d’aquests personatges a qui escriure la carta (recorda que no pots
escriure’t a tu mateix):
- Duc de Gandia (alta noblesa).
- Joan de Ribera (arquebisbe de València).
-Duc de Lerma (privat de Felip III).
-Felip III (rei).
c) Redacta una carta intentant convèncer de la teua postura (la del personatge)
sobre la expulsió dels moriscs (A favor o en contra? Per què?). Recorda que has
de convèncer, de manera que hauràs de tenir en compte el que pensa la persona
que rebrà la carta (podeu mirar la llibreta si la necessiteu). Ací baix tens unes
indicacions per a fer una carta com es faria en l’època.
-Recorda el tractament que has de donar-li, tots són persones importants i se’ls
parla de vos (2a persona del plural).
-Així mateix hauries de començar saludant a qui ha de rebre la carta, ací tens el
tractament protocol·lari que correspon a cada un.
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-Als ducs de Lerma i de Gandia: il·lustre senyor duc.
-A l’arquebisbe: excel·lentíssim i reverendíssim senyor arquebisbe de
València.
-Al rei: Majestat.
-Un acomiadament comú a l’època era: Què Deu guarde a la seua persona molts
anys.
-També recorda datar la carta posant el dia, mes, any i lloc on s’ha escrit.
-Recorda signar al final.

Ja coneixeu quina era la posició de la noblesa, de l’Església i del rei, però quina
va ser la raó final per la que es va expulsar als moriscs? Ben prompte ho sabreu, però
abans haureu de respondre a la qüestió 27.
27. Els arguments de quin sector (noblesa, Església o rei) creus que va influir més per
a decidir expulsar els moriscs?

Text 15.
Don Luis Carrillo de Toledo, Marquès de Caracena, Virrei, Lloctinent, i Capità
general en aquesta ciutat i Regne de València pel rei el nostre Senyor fa saber que:
Sa Majestat, en una Real Carta de 4 d'Agost passat d’este present any, signada de
la seua Real mà, ens escriu el següent: Marquès de Caracena, cosí, el meu Lloctinent, i
Capità general del meu Regne de València, Entès teniu el que per tan llarg discurs d'anys
he procurat la conversió dels Moriscs d’este Regne, i del de Castella, i les diligències que
s'han fet per a instruir-los en la nostra santa Fe, i el poc que tot açò ha aprofitat, doncs
s'ha vist que cap s'haja convertit, abans ha crescut la seua obstinació. I encara que el perill,
i irreparables danys que de dissimular amb ells podia succeir, se'm va representar fa dies
per molts, i molt doctes (savis), i sants homes, demanant-me un remei al fet que en
consciència estava obligat, per a aplacar al nostre Senyor, que tan ofès està dels pecats
d’esta gent: assegurant-me, que podia sense cap escrúpol castigar-los en les vides i
hisendes, perquè la continuació dels seus delictes els tenia convençuts de que eren
heretges i culpables de lesa Majestat divina i humana.
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I encara que poguera procedir contra ells amb el rigor que les seues culpes
mereixien, encara desitjant reduir-los per mitjans suaus i blans per a veure si es podia
excusar el traure'ls d’estos Regnes. Però havent-se sabut, per avisos certs i vertaders, que
continuant la seua apostasia i traïció, han procurat i procuren el dany i pertorbació dels
nostres Regnes doncs contacten amb els moros d’Àfrica. I desitjant complir amb
l'obligació que tinc de la seua conservació i seguretat, i en particular la d'aquest de
València per ser més evident el seu perill. I resant al nostre Senyor, i confiat en el seu diví
favor: pel que toca a la seua honra i glòria, he resolt que es traguen tots els moriscs d’eixe
Regne, i que es tiren a Berberia.
Adaptat de François Martínez 1997, p. 568

28. Llegeix el text. Quins dos arguments justifiquen l’expulsió?
29. Coincideixen els arguments emprats amb el que pensava la noblesa, de l’Església
o del rei que veiérem en la classe anterior? Amb qui o amb quins dels tres sectors
(noblesa, Església o rei) coincideixen?

30. En grup reflexioneu. Per què cregueu que van utilitzar-se aquests arguments i no
altres? Cregueu que la decisió va agradar igual a tot el món per igual? Es podria
dir que l’expulsió dels moriscs és l’etapa final del procés d’expulsió dels
musulmans de la Península Ibèrica o Reconquesta? Per què? (Recordeu que el
secretari ha d’entregar la resposta del grup a questes preguntes, si hi ha diverses
posicions respecte a algunes preguntes s’han de copiar totes)

6a sessió. Moriscs i refugiats. Com són rebuts?
Text 16.
En territori marroquí no van ser ben rebuts, arribaven vestits a la espanyola
i parlant castellà, la seua fe musulmana no donava confiança. De fet, molts d’ells que van
anunciar públicament la seua adhesió al catolicisme van morir per fer-ho. Els testimonis
són nombrosos i coincidents. Juan Luis Rojas, es compadeix d’alguns d’ells que va veure
arribar a la costes “els seus equipatges són robats per les pròpies autoritats i sent com eren
moros en Espanya, són cristians vells en Berberia com ho demostren les seues paraules i
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actes. Doncs intenten tornar a terres cristianes encara que siga d’esclaus com ho han
confirmat molts amb la seua sang i constant martiri, quants han mort apallissats, quants
han sigut cremats vius per la confessió de la fe”.
García-Arenal 2016, p. 301
31. Llegeix detingudament el text 16 i contesta a la pregunta. Són ben rebuts els
moriscs al arribar a Àfrica? Què coses els passaven?
32. En grup contesteu. Segons el text 16 els moriscs que arribaven a Àfrica eren
musulmans o cristians? Açò coincideix amb el que heu vist en classes anteriors?
Per què penseu que els moriscs volien tornar a on havien sigut expulsats?
33. En grup contesteu. Els moriscs van ser expulsats al·legant traïció i motius
religiosos, creus que hui dia podria passar això mateix a Espanya? I en altre país
del món?

Text 17.
Immigrants i refugiats, venuts com a esclaus a Líbia
Segrestats i venuts com a esclaus, esta és la destinació d'algunes de les persones
que arriben a Líbia amb la finalitat de creuar el mar Mediterrani i aconseguir la desitjada
Europa. SC, un senegalès el nom del qual es manté ocult per la seua seguretat, va ser
capturat i tancat juntament amb altres 100 immigrants retinguts com a ostatges en el que
ell mateix descriu com una “presó”. El seu alliberament costava 480 euros. Molts d'ells,
després de ser maltractats i malnodrits, aconsegueixen liquidar el pagament treballant per
als segrestadors.
Aquesta és la història que explica l'Organització Internacional de les Migracions
(OIM) en un comunicat publicat aquest dimarts. L'agència, que pertany a les Nacions
Unides, va alertar de l'existència de “mercats d'esclaus” a Líbia, on es “venen com a
mercaderia” immigrants indocumentats i refugiats que arriben des dels països
subsaharians.
LaVanguardia.com 11/4/2017

Text 18.
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A principis de març, Metges Sense Fronteres (MSF) va assegurar que de gener del 2016
a febrer del 2017 va atendre a 106 persones amb ferides provocades, suposadament, per
les patrulles frontereres d'Hongria. D'aquestes, 54 tenien ferides per colps, unes altres per
24 per mossegades de gossos, 15 per irritacions de gas i esprai pebre, mentre que altres
35 les lesions van ser produïdes per altres motius. A més, les autoritats hongareses
atempten contra els més vulnerables i 22 dels casos s'han donat a xiquets menors d'edat.
“Els migrants i refugiats ens diuen que els colpegen i obliguen a tombar-se en el
sòl mentre els oficials de policia els calciguen amb les seues botes. Que sovint els
confisquen la roba i les sabates i que han de tornar a Sèrbia caminant descalços enmig de
la neu i el fred. Les contusions i altres símptomes que hem vist i tractat concorden amb el
tipus d'abusos que ens descriuen”, va relatar el director general de MSF, Christopher
Stokes, que va visitar Sèrbia, segons destaca un comunicat de l'organització.
Adaptat de Segura 2017
34. Llegeix els textos 17 i 18. Creus que els refugiats són ben rebuts allà on arriben?
Busca un fragment de cada text que justifique la teua resposta.
35. Tenint en compte el que has llegit (textos 16, 17 i 18) creus que la situació dels
morics a Àfrica i dels refugiats a Libia i Hongria és molt diferent? Per què?

36. En grup contesteu a aquestes preguntes. Si tan roines són les condicions d’allà on
arriben per què marxaren els moriscs? I els refugiats?

37. En grups reflexioneu. Què són per a vosaltres els drets humans? Avui dia es
considera que el maltracte als refugiats és una violació dels drets humans, creus
que quan es va expulsar als moriscs es pensava igual? Abans hi havia drets
humans?

Text 19.
El cardenal Richelieu, enemic etern de la Monarquia Hispànica, va escriure en les
seues memòries que l'expulsió dels moriscs d'Espanya constituïa «l'acte més bàrbar de la
història de l'home». La qual cosa no és poc, atès que al cardenal, com a la majoria dels
líders europeus de la seua època, no se li podia acusar precisament de defensor de
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musulmans ni d'home fàcilment impressionable. Així, la decisió de Felipe III d'expulsar
a més de 300.000 moriscs –els convertits de moros a la Fe Catòlica– va ser tan salvatge
com per a retrunyir els fonaments de la profunda Islamofòbia que regnava a Europa. Les
seues conseqüències econòmiques i demogràfiques també van ser desoladores.
La Reina Margarita d'Àustria sentia aversió religiosa contra els moriscs i no
resulta complicat imaginar que la seua opinió va poder influir poderosament en Felipe III.
Al seu torn, el Duc de Lerma va creure que capitanear la proposta podria millorar la seua
mala relació amb la reina, la qual va acabar una dècada després per costar-li el lloc, i la
va recolzar amb fermesa.
Cervera 2014
38. A que es refereix el text quan parla d’Islamofòbia? Segons el que diu el text 18 es
pot considerar que la reina Margarita d’Àustria era islamofoba? Creus que hui hi
ha islamofòbia?
39. Reflexioneu en grup sobre el vídeo del cardenal Cañizares. Cregueu que açò es
pot considerar islamofòbia? Per què?

40. Reflexioneu en grup. Per què cregueu que tant els refugiats com els moriscs són
tan mal rebuts? Es pot considerar que són víctimes de racisme o intolerància
religiosa? Per què? (Recordeu que el secretari ha d’entregar aquesta activitat)

7a sessió. Refugiats i moriscs. Hi ha similituds i diferències entre ambdós
fenòmens?
41. Després d’haver debatut a classe sobre les diferències i similituds entre els casos
de moriscs i refugiats i les possibles solucions a aquests tipus de situacions
reflexiona i contesta a una de les següents preguntes.
-Creus que es podria donar hui una situació igual a l’expulsió dels moriscs? Com
evitar que pase?
-Quina solució pot tenir la situació dels refugiats?
-Hi ha alguna manera d’acabar amb el racisme i la discriminació religiosa?
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Activitat optativa:
42. A casa, visualitzeu el documental “La expulsión de los moriscos de España en
1609” ( https://www.youtube.com/watch?v=Tj4j0BOu-Nw ) i responeu a les
següents preguntes:
a) Defineix el concepte de morisc. Qui eren? D’on venien? Com vivien?
b) Com eren tractats els moriscs per la resta dels seus veïns?
c) Quines coses es deien sobre els moriscs?
d) Segons el documental quines foren les causes de la expulsió dels moriscs?
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ANNEX 2. MODEL D’EXAMEN
Nom:

Data:

Text:
I perquè s'execute, i tinga degut efecte el que la seua Majestat mana, hem manat
publicar el bàndol següent:
1-Primerament, que tots els Moriscs d'aquest Regne vagen a embarcar-se a la part
on el comissari els ordenés; portant amb sí de les seues hisendes mobles el que poguessin
per a embarcar-se en les galeres per a passar-los a Berberia, on els desembarcaran sense
que reben maltractament ni molèstia en les seues persones, ni el que portessin, d'obra, ni
de paraula.
2-Si qualsevol dels dits moriscs que anés per fóra del seu lloc per camins, o altres
llocs, o que intente fugir, fins que siga embarcat, puga qualsevol persona sense incórrer
en pena alguna robar-li, lliurar-lo al Justícia del lloc més proper; i si es defensés, el puga
matar.
5- I perquè es conserven les cases, cultius de sucre, collites d'arròs, i els regadius,
i puguen estar preparats per als nous pobladors que vinguessin, ha sigut la seua Majestat
servit, a petició nostra, que en cada lloc de 100 cases queden 6 habitades.
7- Que cap cristià vell els oculte en les seues cases, encobrisquen, ni donen ajuda
per a açò, ni perquè s'absenten sota pena de 6 anys de galeres.
Que tal és la Real i determinada voluntat de la seua Majestat, i que les penes d’este
Bàndol s'executen, com s'executaran irremissiblement. I perquè arribe la notícia de tots,
es mana publicar en la forma acostumada.
En el Real de València, a 22 dies del mes de Setembre 1609.
Per manat de la seua Excel·lència el marquès de Caracena
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1. Llegeix el text i contesta a les següents preguntes (3 punts):
a) Per què creus que es va publicar este bàndol?
b) Segons el text que havien de fer els moriscs?
c) Què creus que s’emportaven els moriscs quan marxaven? Per a què els podia
servir?
d) Segons el text que havien de fer els cristians vells?
e) Creus que molts cristians vells ajudaren o encobriren moriscs?
f) El punt 5 intentava acontentar a quin grup social (noblesa, Església o rei)?

Gràfica:

Població del Regne de València*
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Dades extretes de Casey 2006
2. Mira la gràfica i contesta (2 punts):
a) Explica la gràfica anterior. Podem parlar d’un canvi de tendència? Hi ha
ruptura o continuïtat?
b) Creus que la expulsió dels moriscs va ser una crisi demogràfica? Per què?
c) Com creus que açò va afectar als cristians vells? Segons el que has vist a classe
quin sector es va veure més afectat?
d) En el text anterior veus alguna mesura per a intentar evitar els efectes negatius
de la expulsió? Quina?
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3. Tenint en compte les causes de l’expulsió dels morisc i de l’eixida dels refugiats
de Síria, redacta un text responent a aquestes preguntes. Recorda emprar el text i
la gràfica analitzada. Creus que les dos migracions afecten de la mateixa manera
a la població dels llocs d’origen (València i Síria)? Per què? Quin factor creus que
marca la diferència? (5 punts)
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ANNEX 3. PLANTILLA DE CORRECCIÓ DE L’EXAMEN
Pregunta 1: Les respostes són lògiques, acordes al context i s’han pogut extraure
amb el text? (Cada sí és un 0’5)
A

B

C

D

E

F

Sí
NO

Pregunta 2: Les respostes són lògiques, acordes al context i s’han pogut extraure
interpretant la gràfica? (Cada sí és un 0’5)
A

B

C

D

Sí
NO

Pregunta 3:
Què s’avalua?

Valor màxim

Organització i coherència del text

fins a 1 punt

Aporta arguments dels documents fins a 1 punt
anteriors (de les preguntes 1 i 2)
Aporta arguments de les classes

fins a 1 punt

Troba les similituds i diferències fins a 2 punts
d’ambdós processos i ho justifica
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Puntuació de l’alumne

ANNEX 4. PLANTILLA PER A AVALUAR EL DEBAT:
Aquesta fitxa s’hauria d’emplenar per a cada alumne durant el debat.
Sí

No

60% Participa?
Quantes vegades?
10% Aporta coses?
10% Aplica conceptes?
10% Té en compte la opinió dels companys?
10% Argumenta adequadament?

ANNEX 5. AVALUACIÓ DEL TREBALL EN GRUP:
Plantilla per al professor:
Grup:
Treballs final de

Han

respost

sessió:

pregunta?

bé

a

la Han utilitzat els continguts
treballats?

Sí

No

1
2
3
4
5
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Sí

No

Ajuda

als Demana ajuda Acompleix la seua

companys?

si ho necessita? funció (secretari o
coordinador)?

Membre del grup:

Sí

QÜESTIONARI

No

Sí

No

Sí

No

PER A QUE ELS ALUMNES S’AUTO-AVALUAEN I AVALUEN LA

DINÀMICA I ELS MATERIALS:

Nom:
He ajudat als companys? He demanat ajuda quan He compartit les meues
ho he necessitat?

reflexions

amb

els

companys?
Sí

No

Ajuda als companys?

Sí

No

No

Demana ajuda si ho Participa en els debats
necessita?

Sí

Sí

No

Sí

Companys
1
2
3
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grupals?
No

Sí

No

1. Creus que el grup ha funcionat bé?

2. T’ha agradat la dinàmica de treballar en grups?

3. Que creus que podríem fer per a millorar l’experiència?

4. Els materials t’han resultat útils? Quins?

5. Quins materials has tirat en falta?

ANNEX 6. NIVELLS D’EMPATIA HISTÒRICA
Traducció a partir dels treballs de Jorge Sáiz (2013)

Nivell 1. Comprensió nul·la. Absència de contingut històrics.
Nivell 2. Comprensió baixa. Aporta escassos contingut històrics o de continguts
descontextualitzats i presència de referents (actituds, experiències, valores) del
present (empatia quotidiana, presentista, experiencial).
Nivell

3.

Comprensió

mitjana.

Utilitza

contingut

històrics

directament

referits

en el enunciat de l’exercici, encara que de forma descriptiva i poc creativa (empatia
històrica simple).
Nivell

4.

Comprensió

històrica.

Aplica

contingut

històrics

de

l’enunciat

de

forma creativa, aporta informació més enllà de l’enunciat i/o imagina noves
situacions històriques possibles (empatia històrica contextualitzada).
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