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25 %Competència 1
Analitzar els canvis i les
continuïtats dels fets o fenòmens
històrics per comprendre’n la
causalitat històrica.

Les preguntes i les respostes
corresponen a fets històrics
rellevants del període imperial dels
austries i han establert vincles
amb els temes anteriors de l'àmbit:
Renaixement, Reforma,
Contrareforma...

Les preguntes i les respostes
corresponen a fets històrics
rellevants del període imperial dels
austries, identificant elements de
canvi dins del període.

Les preguntes i les respostes
corresponen a fets històrics
rellevants del període imperial dels
austries.

Les preguntes i les respostes no
són realitzat de manera reflexiva i
els fets triats són anecdòtics i/o
poc rellevants.

25 %Competència 2
Aplicar els procediments de la
recerca històrica a partir de la
formulació de preguntes i l’anàlisi
de fonts, per interpretar el passat

S'ha utilitzat el llibre de text per
treure la informació necessària per
elaborar les preguntes i les
respostes, però no només del tema
concret, sinó també s'han
consultat els temes ja treballats.

S'ha utilitzat el tema 12 del llibre
de text per treure la informació
necessària per elaborar les
preguntes i les respostes, fent ús
d'ell de manera exhaustiva,
incloent informació de les imatges
i dels mapes que proporciona.

S'ha utilitzat el tema 12 del llibre
de text per treure la informació
necessària per elaborar les
preguntes i les respostes.

No s'ha fet ús del llibre de text com
a recurs per treure la informació
per fer les preguntes.

25 %Competència 3
Interpretar que el present és
producte del passat, per
comprendre que el futur és fruit de
les decisions i accions actuals.

Es concreten, llocs, fets i/
personatges de la unitat amb la
nostra actualitat de manera
concreta detallant el vincle i/o la
relació observada i en desprenen
una observació crística.

Es concreten fets i/ personatges
de la unitat amb la nostra
actualitat de manera concreta
detallant el vincle i/o la relació
observada.

Es vinculen fets i/o personatges
treballats a la unitat amb el nostre
present actual.

No s'indentiquin els fets i els
personatges de la unitat com
elements del nostre passat.

25 %Competència 4
Identificar i valorar la identitat
individual i col·lectiva per
comprendre la seva intervenció en
la construcció de subjectes
històrics.

S'ha identificat la rellevància de
Carles I i Felip II i s'han vinculat
amb fets històrics trascendents en
l'esdevenir polític, social, econòmic
i cultural del període que es
transcendeixen en la nostra
identitat invidual i col·lectiva.

S'ha identificat la rellevància de
Carles I i Felip II i s'han vinculat
amb fets històrics trascendents en
l'esdevenir polític, social, econòmic
i cultural del període.

S'ha identificat la rellevància de
Carles I i Felip II com a membres
de la dinastía dels Austries.

No s'han identificat els
personatges més rellevants.


