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ETAPA BATXILLERAT 

CURS 2021-22 

ÀREA/MATÈRIA Història d’ Espanya 

GRUP/GRUPS 2n  A-B-C- 

PROFESSOR/S Engràcia Peña Crespo i Marta Birbe Ponsico  

DATA ELABORACIÓ: 30- 09- 2021 

 

1. OBJECTIUS 
L’ensenyança de la història d’Espanya al batxillerat tindrà com a finalitat el desenvolupament de les  
següents capacitats: 
 
 

1. Identificar,  i situar en el temps i en l’espai  els processos, estructures i aconteixements més 
rellevants de la història d’Espanya, valorant  les seves repercussions en la configuració de  
l’Espanya actual. 

 
2. Conèixer i comprendre els processos més significatius que configuren la història  espanyola 

contemporània, identificant les interrelacions entre els fets polítics, econòmics, socials i culturals,  
analitzant el antecedents i factors que els han conformat. 

3. Promoure una visió integradora de la història d’Espanya, que respecti i valori tant els aspectes 
comuns com les particularitats i generi actituds de tolerància i solidaritat entre els diferents pobles 
d’Espanya. 

4.  Situar el procés històric  espanyol en les seves coordenades internacionals per explicar i 
comprendre les seves implicacions influències mútues i ser capaços de tenir una visió articulada 
i coherent de la història. 

5. Identificar els canvis conjunturals i els trets permanents del procés històric per sobre dels fets 
aïllats i dels protagonistes concrets, amb l’objectiu d’aconseguir una visió global de la història. 

6. Conèixer les normes bàsiques que regulen l’ordenament constitucional espanyol, promovent tant 
el compromís individual i col·lectiu amb les institucions democràtiques com la presa de 
consciència davant els problemes socials, en especial els relacionats amb els drets humans. 

7. Seleccionar i interpretar informació procedent de fonts diverses, inclosa la proporcionada per les 
tecnologies, i utilitzar-la de forma crítica per la comprensió i explicació de processos i fets 
històrics. 

 
8. Emprar amb propietat la terminologia i el vocabulari històrics i aplicar les tècniques elementals 

de comentari de text i d’interpretació de mapes, gràfics i altres fonts històriques.   
 
 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 
  
1a AVALUACIÓ:  

BLOC 0: Com s'escriu la història . Criteris comuns.  
AQUEST ASPECTES ES TRACTARAN TANGENCIALMENT EN TOTS ELS TEMES, EL FET DE 
DEDICAR-HI UNA SESSIÓ RESPON AL TEMPS DESTINAT A COMENTAR-LOS AMB CERT 
DETENIMENT.  
 
CONTINGUTS: 
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 El mètode històric: respecte a les fonts i diversitat de perspectives: 
 
1. Localitzar fonts primàries (històriques) i secundàries (historiogràfiques) en biblioteques, 
Internet, etc. i extreure informació rellevant al tractat, valorant críticament la seva fiabilitat. 
 
 2. Elaborar mapes i línies de temps, localitzant les fonts adequades, utilitzant les dades 
proporcionades o servint-se dels coneixements ja adquirits.  
 
3. Comentar i interpretar fonts primàries(històriques) i secundàries (historiogràfiques), 
relacionant  la seva informació amb els coneixements previs. 
 
4. Reconèixer la utilitat de les fonts per a l'historiador, a part de la seva fiabilitat. 
 
 

 
 
 

BLOC 1: LA Península ibèrica des dels primers humans fins a la desaparició de la monarquia 

Visigoda. -1milió ac. al  711 dc.- 

CONTINGUTS: 
La prehistòria: l'evolució del Paleolític al Neolític; la pintura cantàbrica i la llevantina.  
La importància de la metal·lúrgia. 
La configuració de les àrees cèltica i ibèrica: Tartesos, indoeuropeus i colonitzadors orientals.  
Hispània romana: conquesta i romanització de la península; el llegat cultural romà. 
La monarquia visigoda: ruralització de l'economia; el poder de l'Església i la noblesa. 
 

 
 

BLOC 2: L’Edat Mitjana: Tres cultures i un mapa polític en constant canvi (711-1474) 
 

CONTINGUTS:  
Al- Ándalus: 
La conquesta musulmana de la península; 
 Evolució política d'Al Ándalus; 
 Revitalització econòmica i urbana; 
 estructura social; religió, cultura i art. 
 Els regnes cristians fins al segle XIII:  
Evolució política;  
El procés de reconquesta i repoblació; 
De l'estancament a l'expansió econòmica;  
El règim senyorial i la societat estamental; 
 El naixement de les Corts; 
El camí de Sant Jaume;  
Una cultura plural, cristians, musulmans i jueus;  
Manifestacions artístiques.  
Els regnes cristians en la Baixa Edat Mitjana (segles XIV i XV): crisi agrària i demogràfica; les 
tensions socials; 
 La diferent evolució i organització política de les Corones de Castella, Aragó i Navarra 
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BLOC 3: La formació de la Monarquia Hispànica i la seva expansió  mundial (1474-1700) 

 
CONTINGUTS: 
Els Reis Catòlics: la unió dinàstica de Castella i Aragó;  
La reorganització de l'Estat;  
La política religiosa; 
La conquesta de Granada;  
El descobriment d'Amèrica; 
La incorporació de Navarra;  
Les relacions amb Portugal. 
 
 L'auge de l'Imperi al segle XVI:  
Els dominis de Carlos I i els de Felipe II, 
El model polític dels Àustries; 
Els conflictes interns; els conflictes religiosos en el si de l'Imperi; els conflictes exteriors; L'exploració 
i colonització de Amèrica i el Pacífic;  
la política econòmica respecte a Amèrica,  
La  revolució dels preus i el cost de l'Imperi.  
 
Crisi i decadència de l'Imperi al segle XVII: els valguts (Valits);  
L'expulsió dels moriscs; 
Els projectes de reforma d'Olivares; 
La guerra dels Trenta Anys i la pèrdua de l'hegemonia a Europa en favor de França;  
les rebel·lions de Catalunya i Portugal en 1640;  
Carlos II i el problema successori;  
La crisi demogràfica i econòmica. 
 El Segle d'Or espanyol: de l'Humanisme a la Contrareforma;  
Renaixement i Barroc en la literatura i l'art 
 

 
 

2ª AVALUACIÓ.   
 
 

BLOC 4: Espanya en l'òrbita francesa: el reformisme dels primers Borbons (1700-1788) 
 

CONTINGUTS: 
Canvi dinàstic i Guerra de Successió: una contesa civil i europea; la Pau de Utrecht i el nou equilibri 
europeu; els Pactes de Família amb França. 
  
Les reformes institucionals: 

El nou model d'Estat;  
l'administració a Amèrica;  
La Hisenda Real; 
Les relacionis Església-Estat. 
L'economia i la política econòmica: la recuperació demogràfica; 
els problemes de l'agricultura, la indústria i el comerç; 
la liberalització del comerç amb Amèrica; 
l'enlairament econòmic de Catalunya.  
 

La Il·lustració a Espanya: projectistes, novadores i il·lustrats; 
El despotisme il·lustrat; 
El nou concepte d'educació;  
Les Societats Econòmiques d'Amics del País;  
La premsa periòdica 
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BLOC 5: La crisi de l'Antic Règim (1788-1833): liberalisme enfront d'absolutisme 

 
CONTINGUTS: 
L'impacte de la Revolució Francesa: les relacions entre Espanya i França;  

La Guerra de la Independència; 
El primer intent de revolució liberal,les Corts de Cadis i la Constitució de 1812. 
El regnat de Fernando VII: la restauració de l'absolutisme; el Trienni liberal; la reacció 
absolutista.  
L'emancipació de l'Amèrica espanyola: el protagonisme crioll; les fases del procés; les 
repercussions per a Espanya.  
L'obra de Goya com a testimoniatge de l'època* 

 
 

BLOC 6:La conflictiva construcció de l’Estat Liberal 
 

CONTINGUTS: 
El carlisme com a últim bastió absolutista: ideari i suports socials; les dues primeres guerres 
carlistes.  
El triomf i consolidació del liberalisme en el regnat d'Isabel II: els primers partits polítics; El 
protagonisme polític dels militars;  
El procés constitucional;  
La legislació econòmica de signe liberal;  
la nova societat de classes.  
El Sexenni Democràtic: la revolució de 1868 i la caiguda de la monarquia isabelina;  
La recerca d'alternatives polítiques,  
La monarquia de Amadeo I 
La Primera República; 
La guerra de Cuba, la tercera guerra carlista, la insurrecció cantonal. 
  
 
Els inicis del moviment obrer espanyol: les condicions de vida d'obrers i camperols; l'Associació 
Internacional de Treballadors i el sorgiment dels corrents anarquista i socialista. 
 

 
 

BLOC 7: Restauració Borbònica: implantació i fiançament d’un nou sistema polític (1875-1902) 

 
CONTINGUTS: 
Teoria i realitat del sistema canovista: la inspiració en el model anglès, la Constitució de 1876 i el 
bipartidisme; el torn de partits, el caciquisme i el frau electoral.  
L'oposició al sistema: catalanisme, nacionalisme basc, regionalisme gallec i moviment obrer.  
Els èxits polítics: estabilitat i consolidació del poder civil; la liquidació del problema carlista; la 
solució temporal del problema de Cuba 
La pèrdua de les últimes colònies i la crisi del 98: la guerra de Cuba i amb Estats Units; el Tractat de 
París;  
El Regeneracionisme 
 
 

 
 

BLOC 8: Pervivència i transformacions econòmiques al segle XIX: un desenvolupament 
insuficient . 
 
CONTINGUTS: 
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Un lent creixement de la població: alta mortalitat; pervivència d'un règim demogràfic antic; 
l'excepció de Catalunya.  
Una agricultura protegida i estancada: els efectes de les desamortitzacions; els baixos 
rendiments.  
Una deficient industrialització: la indústria tèxtil catalana, la siderúrgia i la mineria.  
Les dificultats dels transports: els condicionaments geogràfics; la xarxa de ferrocarrils.  
El comerç: proteccionisme enfront de lliurecanvisme.  
Les finances: la pesseta com a unitat monetària; el desenvolupament de la banca moderna; els 
problemes de la Hisenda; les inversions estrangeres. 
 

 
3ª AVALUACIÓ. 

BLOC 9: La crisi del sistema de la Restauració i la caiguda de la Monarquia (1902-1931) 
 
CONTINGUTS: 
 
 Els intents de modernització del sistema: el revisionisme polític dels primers governs d'Alfonso XIII; 
l'oposició de republicans i nacionalistes catalans, bascos, gallecs i andalusos. L'impacte dels 
esdeveniments exteriors: la intervenció al Marroc; la Primera Guerra Mundial; la Revolució Russa.  
La creixent agitació social: la Setmana Tràgica de Barcelona; la crisi general de 1917; el “trienni 
bolxevic” a Andalusia.  
La dictadura de Miguel Primo de Rivera: Directori militar i Directori civil; el final de la guerra del 
Marroc; la caiguda de la dictadura; l'enfonsament de la monarquia.  
 
Creixement econòmic i canvis demogràfics en el primer terç del segle: els efectes de la Guerra 
Mundial en l'economia espanyola; l'intervencionisme estatal de la Dictadura; la transició al règim 
demogràfic modern; els moviments migratoris; el transvasament de població de l'agricultura a la 
indústria 
 
 

 
 

BLOC 10:La Segona República. La Guerra Civil en un context de Crisi internacional  
(1931-1939)  

CONTINGUTS: 
LA IIª REPÚBLICA:El bienni reformista: la Constitució de 1931; la política de reformes; l'Estatut de 
Catalunya; les forces d'oposició a la República. 
 El bienni radical-cedista: la política restauradora i la radicalització popular; la revolució d'Astúries.  
El Front Popular: les primeres actuacions del govern; la preparació del cop militar. 
  
La Guerra Civil: la revolta i el desenvolupament de la guerra; la dimensió internacional del conflicte; 
l'evolució de les dues zones; les conseqüències de la guerra.  
L'Edat de Plata de la cultura espanyola: de la generació del 98 a la del 36. 
 
 

 

 
BLOC 11:La Dictadura franquista (1939-1975) 
 
CONTINGUTS: 
 
La postguerra: grups ideològics i suports socials del franquisme;  
Les oscilants relacions amb l'exterior; 
La configuració política del nou Estat;  
La repressió política;  
L'autarquia econòmica.  
Els anys del “desarrollismo”: els Planes de Desenvolupament i el creixement econòmic;  
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Les transformacions socials;  
La reafirmació política del règim; la política exterior; la creixent oposició al franquisme.  
El final del franquisme: la inestabilitat política; les dificultats exteriors; els efectes de la crisi 
econòmica internacional de 1973. La cultura espanyola durant el franquisme: la cultura oficial, la 
cultura de l'exili, la cultura interior al marge del sistema. 
 
 

 
BLOC 12:Normalització democràtica d’Espanya i integració a Europa (des del 1975)  

 
CONTINGUTS: 
La transició a la democràcia: la crisi econòmica mundial; les alternatives polítiques al franquisme, 
continuisme, reforma o ruptura; el paper del rei; la Llei per a la Reforma Política; les primeres 
eleccions democràtiques. El període constituent: els Pactes de la Moncloa; les preautonomías de 
Catalunya i el País Basc; la Constitució de 1978 i l'Estat de les autonomía. Els governs 
constitucionals: el problema del terrorisme; el fallit cop d'estat de 1981; l'ingrés en l'OTAN; la plena 
integració a Europa. El paper d'Espanya al món actuals 

 
 
 

3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 
 

BLOC 0. Com s’escriu la història. Criteris comuns. 
 
1. Localitzar fonts primàries (històriques) i secundàries (historiogràfiques) en biblioteques, Internet, etc. 
i extreure informació rellevant al tractat, valorant críticament la seva fiabilitat. 
 
 2. Elaborar mapes i línies de temps, localitzant les fonts adequades, utilitzant les dades 
proporcionades o servint-se dels coneixements ja adquirits.  
 
3. Comentar i interpretar fonts primàries(històriques) i secundàries (historiogràfiques), relacionant  la 
seva informació amb els coneixements previs. 
 
4. Reconèixer la utilitat de les fonts per a l' historiador, a part de la seva fiabilitat. 

 
 
Bloc 1. La Península Ibèrica des dels primers humans fins a la desaparició de la monarquia 
visigoda (711) 
 
1. Explicar les característiques dels principals fets i processos històrics de la península Ibèrica des de 
la prehistòria fins a la desaparició de la monarquia visigoda, identificant les seves causes i 
conseqüències 

 
Bloc 2 L’Edat Mitjana: Tres cultures i un mapa polític en constant canvi (711-1474) 
 
1. Explicar l'evolució dels territoris musulmans en la península, descrivint les seves etapes polítiques, 
així com els canvis econòmics, socials i culturals que van introduir. 
2. Explicar l'evolució i configuració política dels regnes cristians, relacionant-la amb el procés de 
reconquesta i el concepte patrimonial de la monarquia.  
3. Diferenciar les tres grans fases de l'evolució econòmica dels regnes cristians durant tota l'Edat 
Mitjana (estancament, expansió i crisi), assenyalant els seus factors i característiques.  
4. Analitzar l'estructura social dels regnes cristians, descrivint el règim senyorial i les característiques 
de la societat estamental. 
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5. Descriure les relacions culturals de cristians, musulmans i jueus, especificant les seves 
col·laboracions i influències mútues. 
 
 

 
 
Bloc 3 La formació de la Monarquia Hispànica i la seva expansió  mundial (1474-1700 
 
1. Analitzar el regnat dels Reis Catòlics com una etapa de transició entre l'Edat Mitjana i l'Edat 
Moderna, identificant les pervivències medievals i els fets rellevants que obren el camí a la modernitat.  
2. Explicar l'evolució i expansió de la monarquia hispànica durant el segle XVI, diferenciant els regnats 
de Carlos I i Felipe II. 
 3. Explicar les causes i conseqüències de la decadència de la monarquia hispànica al segle XVII, 
relacionant els problemes interns, la política exterior i la crisi econòmica i demogràfica.  
4. Reconèixer les grans aportacions culturals i artístiques del Segle d'Or espanyol, extraient informació 
d'interès en fonts primàries i secundàries (en biblioteques, Internet,etc 
 
 

 
 
 
 

 
Bloc 4.Espanya en l'òrbita francesa: el reformisme dels primers Borbons (1700-1788) 
 
1. Analitzar la Guerra de Successió espanyola com a contesa civil i europea, explicant les seves 
conseqüències per a la política exterior espanyola i el nou ordre internacional.  
2. Descriure les característiques del nou model d'Estat, especificant l'abast de les reformes 
promogudes pels primers monarques de la dinastia borbònica. 
 
3. Comentar la situació inicial dels diferents sectors econòmics, detallant els canvis introduïts i els 
objectius de la nova política econòmica.  
4. Explicar l'enlairament econòmic de Catalunya, comparant-ho amb l'evolució econòmica de la resta 
d'Espanya.  
5. Exposar els conceptes fonamentals del pensament il·lustrat, identificant els seus mitjans de difusió. 
 

 
Bloc 5. La crisi de l'Antic Règim (1788-1833): liberalisme enfront d'absolutisme 
 
1. Analitzar les relacions entre Espanya i França des de la Revolució Francesa fins a la Guerra de la 
Independència, especificant en cada fase els principals esdeveniments i les seves repercussions per 
a Espanya. 
2. Comentar la labor legisladora de les Corts de Cadis, relacionant-la amb l'ideari del liberalisme. 
3. Descriure les fases del regnat de Fernando VII, explicant els principals fets de cadascuna d'elles.  
4. Explicar el procés d'independència de les colònies americanes, diferenciant les seves causes i 
fases, així com les repercussions econòmiques per a Espanya.  
5. Relacionar les pintures i gravats de Goya amb els esdeveniments d'aquest període, identificant en 
elles el reflex de la situació i els esdeveniments contemporanis. 
 
 

 
 
Bloc 6. La conflictiva construcció de l’ Estat liberal (1833-1874) 
1. Descriure el fenomen del carlisme com a resistència absolutista enfront de la revolució liberal, 
analitzant els seus components ideològics, les seves bases socials, la seva evolució en el temps i les 
seves conseqüències.  
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2. Analitzar la transició definitiva de l'Antic Règim al règim liberal burgès durant el regnat d'Isabel II, 
explicant el protagonisme dels militars i especificant els canvis polítics, econòmics i socials.  
3. Explicar el procés constitucional durant el regnat d'Isabel II, relacionant-ho amb els diferents corrents 
ideològics dins del liberalisme i la seva lluita pel poder.  
4. Explicar el Sexenni Democràtic com a període de cerca d'alternatives democràtiques a la monarquia 
isabelina, especificant els grans conflictes interns i externs que van desestabilitzar al país.  
5. Descriure les condicions de vida de les classes treballadors i els inicis del moviment obrer a 
Espanya, relacionant-ho amb el desenvolupament de moviment obrer internacional 
 

 
Bloc 7. La Restauració Borbònica: implantació i fiançament d'un nou sistema polític (1874-1902) 
 
1. Explicar el sistema polític de la Restauració, distingint la seva teoria i el seu funcionament real.  
 
2. Analitzar els moviments polítics i socials exclosos del sistema, especificant la seva evolució durant 
el període estudiat. 
 
 3. Descriure els principals assoliments del regnat d'Alfonso XII i la regència de María Cristina, inferint 
les seves repercussions en la consolidació del nou sistema polític.  
 
4. Explicar el desastre colonial i la crisi del 98, identificant les seves causes i conseqüències. 
 

 
Bloc 8. Pervivències i transformacions econòmiques al segle XIX: un desenvolupament 
insuficient 
1. Explicar l'evolució demogràfica d'Espanya al llarg del segle XIX, comparant el creixement de la 
població espanyola en el seu conjunt amb el de Catalunya i el dels països més avançats d'Europa.  
2. Analitzar els diferents sectors econòmics, especificant la situació heretada, les transformacions de 
signe liberal, i les conseqüències que es deriven d'elles 
 

 
 

 
Bloc 9. La crisi del sistema de la Restauració i la caiguda de la monarquia (1902-1931) 
1. Relacionar el regeneracionisme sorgit de la crisi del 98 amb el revisionisme polític dels primers 
governs, especificant les seves actuacions més importants. 
 
 2. Analitzar les causes que van provocar la fallida del sistema polític de la Restauració, identificant els 
factors interns i els externs.  
 
3. Explicar la dictadura de Cosí de Rivera com a solució autoritària a la crisi del sistema, descrivint les 
seves característiques, etapes i actuacions.  
 
4.Explicar l'evolució econòmica i demogràfica en el primer terç del segle XX, relacionant-la amb la 
situació heretada del segle XIX 
 

 
Bloc 10. La Segona República. La Guerra Civil en un context de Crisi Internacional (1931-1939) 
1. Explicar la Segona República com a solució democràtica a l'enfonsament del sistema polític de la 
Restauració, emmarcant-la en el context internacional de crisi econòmica i conflictivitat social.  
2. Diferenciar les diferents etapes de la República fins al començament de la Guerra Civil, especificant 
els principals fets i actuacions en cadascuna d'elles. 
3. Analitzar la Guerra Civil, identificant les seves causes i conseqüències, la intervenció internacional 
i el curs dels esdeveniments a les dues zones.  
4. Valorar la importància de l'Edat de Plata de la cultura espanyola, exposant les aportacions de les 
generacions i figures més representatives 
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Bloc11.La Dictadura Franquista (1939-1975) 
1. Analitzar les característiques del franquisme i la seva evolució en el temps, especificant les 
transformacions polítiques, econòmiques i socials que es van produir, i relacionant-les amb la canviant 
situació internacional.  
2. Descriure la diversitat cultural del període, distingint les seves diferents manifestacions 
 

 
Bloc 12: Normalització democràtica d'Espanya i integració a Europa (des de 1975) 
1. Descriure les dificultats de la transició a la democràcia des del franquisme en un context de crisi 
econòmica, explicant les mesures que van permetre la celebració de les primeres eleccions 
democràtiques.  
2. Caracteritzar el nou model d'Estat democràtic establert en la Constitució de 1978, especificant les 
actuacions prèvies encaminades a aconseguir el més ampli acord social i polític.  
3. Analitzar l'evolució econòmica, social i política d'Espanya des del primer govern constitucional de 
1979 fins a l'aguda crisi econòmica iniciada en 2008, assenyalant les amenaces més rellevants a les 
quals s'enfronta i els efectes de la plena integració a Europa.  
4. Resumir el paper d'Espanya al món actual, especificant la seva posició en la Unió Europea i les 
seves relacions amb altres àmbits geopolítics. 
 
 
 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

Criteris de qualificació 

Creiem que és important compaginar l'estudi diari  -controls escrits, orals, exercicis, activitats pràctiques, 
exposicions.....-  amb els exàmens d'avaluació que requereixen una preparació i estudi al llarg de 
l'avaluació. Es per això que la nota queda distribuïda com segueix: 
 

 *Un 25 % de la nota global serà dels controls quinzenals i altres activitats  avaluables que 
s’hagin realitzat durant l’avaluació.  
 *Un 75 % correspondrà als parcials-exàmens que es faran durant l’avaluació.  

  
Elements que intervenen en la nota d'avaluació. 
 
  CONTROLS: 
Són preguntes per escrit de curta durada ('10), es realitzaran un cop cada quinze dies al començar la 
classe i tractaran sobre algun aspecte de la matèria explicada durant els quinze dies previs a la prova, 
en cas que hi hagués una modificació sobre els continguts el professor ho comunicarà amb temps 
suficient per permetre preparar bé el control . Tots els controls inclouran una pregunta sobre les 
províncies i CCAA d’Espanya. 
Aquests controls es recolliran a tots els alumnes, però solament es corregiran  els d’uns quants alumnes, 
així al final de l’avaluació cada alumne disposarà de 1 o 2 notes de controls. Els controls que es 
corregeixin cada quinze dies no seran retornats als alumnes fins al final de l’avaluació i tampoc sabran 
fins aquell moment quins controls se’ls hi han corregit, això es fa per tal que l’alumne es prepari cada 
control com si  fos una nota de la seva avaluació. Tot i no entregar el control corregit fins al final de 
l’avaluació el professor farà, a la classe en general, observacions sobre quins aspectes i com han estat 
tractats en general en el control pels alumnes i orientacions d’aquells punts que cal millorar tant en 
l’aprofundiment de l’estudi com en l’estructura i anàlisi que han fet dels continguts. 
 
L’alumne que no faci el control  a l’hora o dia fixat, haurà de justificar l’absència d’acord als supòsits 
establerts per poder-lo repetir –Certificat mèdic, permís de la direcció, esdeveniment familiar rellevant- la 
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repetició es farà tan bon punt l’alumne torni a l’escola. En cas que l'alumne no justifiqui l'absència el 
professor pot considerar posar-li la nota del control al que no ha assistit.   
 
 
 ACTIVITATS: 
De cada tema, a partir de la història contemporània, es demanarà a l’alumne, com activitat obligatòria,  
la realització d’un esquema de claus o fletxes que l’alumne elaborarà a partir  de l’índex del tema, que 
el professor facilitarà abans d’ iniciar el desenvolupament, de la unitat didàctica. Aquest esquema 
l’alumne haurà de dur-lo a classe cada dia i tenir-lo com un  guió que li permetrà situar-se i tenir una 
referència constant del punt que s’està explicant. 
Fonamentalment seran activitats de síntesi ,  lectura i comentari de textos històrics, mapes...... que 
facin referència a algun fet  o aspecte tractat en els diferents temes. 
En alguns casos aquestes activitats poden ser recollides pel professor i comptar com nota de control per 
l’alumne. 
També es demanarà a l’alumne que cerqui informació sobre alguns conceptes, personatges i/o fets 
històrics del contingut de l’assignatura i que exposi a la resta dels companys el resultat de la seva 
investigació. Aquesta activitat servirà per arrodonir la nota d’avaluació de l’alumne fins a un màxim de 
0’25.En aquest sentit cal dir que la nota de la primera, segona i tercera avaluació serà el nombre enter 
que hagi assolit l’alumne a partir dels controls i exàmens. Tot i això el professor a l’hora de posar la nota 
final ho farà a partir de les numèriques –enter més decimals- de cadascuna de les avaluacions.   
També s’inclourà alguna activitat d’aprenentatge cooperatiu que s’especifica en l'annex d'aquesta 
programació. 
Es proposarà als alumnes la preparació i presentació d’alguns del subtemes del programa que 
hauran d’exposar a la classe , durant la tercera avaluació. Es pretén una participació més activa de 
l’alumne en l’assignatura. Aquesta activitat serà optativa i la nota servirà per incrementar fins a 1 punt la 
nota final de l’alumne, sempre que aquest tingui les tres avaluacions aprovades o la primera i la segona 
i les notes de les que es disposin de la tercera avaluació. Es desestimarà la presentació d’aquesta 
activitat per aquells alumnes que previsiblement no tinguin la mitja de curs aprovada. 
 
PARCIALS O EXAMENS D'AVALUACIÓ. 
 
Es realitzarà un mínim de dos parcials per avaluació, tots els parcials comptaran igual, en alguns casos 
després de finalitzar l’estudi d’un tema i  en altres si el contingut dels temes està molt relacionat es poden 
agrupar dos o més temes en un mateix parcial. La matèria examinada serà alliberada en el proper parcial, 
tot i que es dona per suposat que l’alumne ja té assolits  uns mínims que li permeten raonar, justificar o 
explicar alguna referència a fets anteriors. 
 
 *El model d’examen d’història d'Espanya parteix de les següents consideracions bàsiques: 
 
 a) La necessitat de saber redactar i exposar un tema de manera coherent i estructurada a 

la vegada que es relacionen tots els aspectes (causes, elements diversos i conseqüències 
que hi incideixen). 

 
   b)La conveniència de saber respondre de forma concreta preguntes curtes que exigiran 

un raonament, i desenvolupament lògic i concret de les respostes, amb la finalitat 
d’objectivar l’avaluació. 

   c) Saber respondre preguntes objectives/ test. 

  d) Comentari de text – especialment l’apartat d’INTRODUCCIÓ i ANÀLISI-. 

 
Per tant, el tipus d’examen que es farà  té com objectiu diversificar les preguntes i donar a l’alumne la 
possibilitat de demostrar que sap desenvolupar un tema o aspecte concret d’aquest, i que sap concretar 
respostes curtes  utilitzant el raonament com a forma expositiva  ...........  
. 
 
VALORACIÓ I PUNTUACIÓ DELS CONTROLS I EXÀMENS. 
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 -Els exàmens i els controls es puntuaran de 0 a 10 i la nota serà un nombre sencer o un nombre sencer 

amb dos decimals. 
 -Tant els exàmens com els controls portaran anotacions del professor i assenyalaran clarament la 

puntuació assignada a cada pregunta. 
 -Es valorarà la concisió, claredat i adaptació estricta al que es pregunta. 
 -Es valorarà tant el contingut (referència als aspectes essencials del tema) i la redacció (coherència 

expositiva) com el raonament deductiu de les respostes. 
 -Es valorarà la contextualització històrica i cronològica de les respostes. 
 -Es tindran en compte les faltes d’ortografia. Es pot baixar per aquestes fins un màxim de 0'5 punts en la  

nota de l’examen.  
 - Es tindrà en compte la correcta presentació i cal·ligrafia. Es pot baixar per aquests aspectes fins a 0’5 

punts. 
 -En cas que s’hagi demanat un esquema/resum, comentari o exercici obligatori d’algun dels temes del 

programa , es considerarà la seva presentació condició indispensable per poder fer l’examen d’avaluació 
així com també el de la recuperació si és el cas. En cap circumstància l'alumne podrà ser avaluat 
positivament en l'avaluació si té activitats pendents. 

-Els alumnes que no assisteixin a la classe el dia del control hauran de justificar-ho mitjançant un dels 3 
supòsits que se'ls demana quan falten el dia de l'examen, en cas contrari el professor pot decidir 
comptabilitzar el control del dia de l'absència no justificada 
- Es valorarà negativament (el valor assignat a la pregunta, es comptabilitzarà en negatiu)el fet de 
respondre quelcom totalment diferent al què demana la pregunta. 

 - El fet de copiar un treball, exercici, comentari de text ...., o en un examen suposarà un zero per l’alumne 
que hagi copiat i per aquell que l’hi deixi copiar. La mateixa penalització serà per l’alumne que copií 
d’Internet o altres.... 

 -Es pot deixar de corregir aquelles respostes que: 
 Siguin il·legibles. Es valorarà amb zero punts i es posarà il·legible sobre la resposta. 
 Aquelles respostes que no s’hagin identificat amb el número correcte de la pregunta. 
 

En el supòsit que s’hagi de presentar un treball o activitat escrita en paper serà requisit indispensable 
per ser acceptat : 
-La identificació: autor, tema. 
-Correcta presentació: marges, numeració de les pàgines, cal·ligrafia, grapat o recollit d’alguna manera. 
-Complir el termini de presentació. 
 
LA NOTA DE L’AVALUACIÓ. 
Per obtenir la nota de l’avaluació es considera imprescindible haver presentat totes les activitats que 
s’han demanat durant l’avaluació i es farà la mitjana, en els percentatges indicats ( apartat introductori 
criteris de qualificació 7.2. dels controls i dels exàmens i també es valorarà la participació de l’alumne, el 
seu interès per l’assignatura.... aspectes que el professor tindrà en compte en el moment de fer 
l’aproximació de la nota  d’avaluació. 
La qualificació o nota serà numèrica entera  del zero a 10 considerant aprovat a partir de 5. 
 
LA NOTA FINAL. 
Per obtenir la qualificació  final de la matèria s’utilitzarà les qualificacions numèriques, comptant fins a 
dos decimals, que l’alumne té de les tres avaluacions aprovades, o quatre en cas que l’alumne hagi 
volgut fer (per pujar nota) la prova global de l’assignatura que es farà al mes de maig,  amb aquestes 
notes es farà la mitjana aritmètica i el resultat serà la nota final de l’alumne en l’assignatura d’història 
excepte per aquells alumnes que hagin decidit fer el treball i presentació d’un tema optatiu, durant les 
dues darreres setmanes de la tercera avaluació, l’activitat els hi permetrà incrementar la nota final 
obtinguda fins a 1 punt. La qualificació o nota final serà un nombre enter del 0 al  10 considerant aprovat 
a partir de cinc. En cas que la mitjana aritmètica que s’obtingui sigui en decimals, per posar la nota final, 
es tindrà en compte el treball, esforç, compliment dels terminis de presentació ...de l’alumne en 
l’assignatura  durant el curs .  
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5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents: 

Al finalitzar la 1a i 2a avaluació es farà un examen de recuperació  per aquells alumnes que no hagin 
aprovat l’avaluació i també s’hi podran presentar els alumnes que havent aprovat l’avaluació volen 
millorar la nota . Aquesta prova permet recuperar l’avaluació als alumnes que la tenen pendent i millorar 
la nota d’avaluació als que la tenien aprovada .  Durant la sessió dedicada a la realització de la prova de 
recuperació i/o prova per millorar la nota, la resta dels alumnes realitzaran alguna activitat proposada pel 
professor –pot ser un control, pràctica de comentari de text....-. 
 
Les preguntes seran sobre els temes tractats durant l’avaluació, independentment del fet que algun 
alumne suspès hagués aprovat algun dels parcials de l’avaluació. 
 
Les preguntes d’aquesta prova seran del mateix estil que les dels parcials que s’han realitzat durant 
l’avaluació. 
 
Si es dona el cas s' exigirà a l’alumne, per poder realitzar aquesta prova, la presentació d’aquelles 
activitats que durant l’avaluació han estat obligatòries i ell/ella no ha presentat. 
 
Per recuperar l’avaluació l’alumne haurà d’obtenir una qualificació mínima de cinc punts. Per als alumnes  
que hagin de recuperar si la nota assolida és superior al cinc es posarà a l’alumne la qualificació 
obtinguda en la prova de recuperació. Per als alumnes que facin la prova per pujar nota, en cas de 
millorar la nota de l’avaluació, se’ls hi modificarà en el butlletí, constarà en l’espai assignat a nota de 
recuperació, i registre del professor i, en cas de no incrementar-la,  la nota obtinguda en aquesta prova, 
els hi farà mitjana amb la nota del control de la propera avaluació, d’aquesta manera la nota se’ls hi 
comptabilitzarà però no suposarà una variació en el nombre de controls que cada alumne té en cada 
avaluació. 
 
 

Proves finals 

En acabar la tercera avaluació, a mitjans de maig,  es farà una prova obligatòria  per tots aquells alumnes 
que tinguin alguna avaluació suspesa, cal tenir en compte que per aquells alumnes que hagin suspès la 
3a avaluació, donat que no hi ha temps suficient, aquesta prova correspondrà a la recuperació, per tant 
la nota que treguin els comptarà com la de recuperació de la tercera avaluació i la nota serà la mateixa 
que treguin en l’examen.  Els continguts d’aquesta prova s’estructuraran per avaluacions  d’acord als 
temes que s’hagin tractat en cadascuna. Així si un alumne té la primera avaluació suspesa tindrà 
preguntes corresponents al temari que hem tractat durant la primera  avaluació, en cas que l’alumne 
tingués suspès tot el curs en la prova se li posaran preguntes de cadascuna de les avaluacions. Pel que 
fa a la nota, únicament es mantindrà la nota que l’alumne tregui en aquells alumnes que s’examinin de 
la tercera avaluació –donat que aquesta no ha tingut abans una prova de recuperació específica- ; per la 
resta dels alumnes, aquells que s’hi presentin per recuperar la primera, segona o tot el curs la nota que 
treguin no serà la que es deixi a l’alumne, donat que la prova serà de mínims. Per posar la nota es tindrà 
en compte el treball, esforç, termini de presentació d’activitats...... de l’alumne en l’assignatura  durant el 
curs i en el resultat d’aquesta darrera prova de recuperació. En tot cas per considerar aprovada 
l’avaluació suspesa i/o  el curs caldrà que l’alumne obtingui una qualificació  mínima de 5 punts sobre un 
total de 10.  
 
 
 
La prova final serà optativa  per aquells alumnes que tenint totes les avaluacions  del curs aprovades 
volen pujar la seva nota global. Per obtenir la nota final en aquest cas es farà la mitjana aritmètica de les 
4 notes –cadascuna de les tres avaluacions, ja aprovades,  més la nota de l’examen global-.  El contingut 
d’aquesta prova serà sobre tot el programa que s’ha desenvolupat durant el curs.  
 
El tipus de preguntes de la prova serà del mateix estil que les que s’han posat en els diferents parcials 
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que s’han realitzat durant el curs o fins i tot pot ser un tema que hagi de tractar-se analitzant l’evolució, 
incloent  matèria específica de les tres avaluacions. 
Per poder realitzar aquesta prova global serà imprescindible haver presentat totes les activitats:  
comentaris .... que s’han demanat durant el curs. 

Convocatòria  extraordinària   

Per aquells alumnes que no hagin aprovat l’assignatura al maig , es realitzarà una prova d’avaluació en 
la convocatòria extraordinària.  
La prova-examen serà global, tot i que l’alumne no hagi obtingut una qualificació positiva al maig per una 
sola avaluació haurà de d’examinar-se en la convocatòria extraordinària de tot el programa oficial que 
entri en la prova de la selectivitat. 
Si es dona el cas s' exigirà a l’alumne, per poder realitzar aquesta prova, la presentació d’aquelles 
activitats que durant el curs han estat obligatòries i ell no ha presentat. 
Per recuperar l’assignatura l’alumne haurà d’obtenir una qualificació mínima de 5 punts, sobre un total 
de 10 punts en la prova-examen. La qualificació obtinguda en aquesta prova serà la qualificació final de 
l’alumne en l’assignatura. 
 
Matèries pendents de cursos anteriors 

Aquesta assignatura no entra en aquest supòsit, donat que l’alumne que suspèn l’assignatura o bé 
repeteix el 2n de Batxillerat, o bé s’ha de matricular de nou d’aquesta matèria, assistint regularment a 
classe i examinant-se de nou de tota l’assignatura 

 
 

 


