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1. OBJECTIUS 

 

L'ensenyament de la Història del món contemporani en el batxillerat tindrà com 
finalitat el desenvolupament de les següents capacitats: 

 
1.- Comprendre els principals processos i esdeveniments històrics rellevants del món 

contemporani situant-los a l'espai i en el temps, identificant els components econòmics, 
socials, polítics, tecnològics i culturals que els caracteritzen, així com els seus trets més 
significatius, les seves interrelacions i els factors que els han conformat. 

2.- Conèixer les coordenades internacionals a escala europea i mundial en els segles 
XIX i XX per entendre les relacions entre els estats durant aquesta època i les 
implicacions que van comportar. 

3.- Analitzar les situacions i problemes del present des d'una perspectiva global, 
considerant en ells tant els seus antecedents com les seves relacions 
d'interdependència. 

4.- Valorar positivament els conceptes de democràcia i llibertat i la solidaritat davant 
els problemes socials, assumint un compromís amb la defensa dels valors democràtics 
i davant les situacions de discriminació i injustícia, en especial les relacionades amb els 
drets humans i la pau. 

5.- Apreciar la història com disciplina i l'anàlisi històric com un procés en constant 
reelaboració i utilitzar aquest coneixement per argumentar les pròpies idees i revisar-
les de manera critica tenint en compte noves informacions, corregint estereotips i 
prejudicis. 

6.- Buscar, seleccionar, interpretar i relacionar informació procedent de fonts 
diverses,-realitat, fonts històriques, mitjans de comunicació o proporcionada per les 
tecnologies de la informació- tractar-la de manera convenient segons els instruments 
propis de la Història, obtenint hipòtesis explicatives dels processos històrics estudiats i 
comunicar-la amb un llenguatge correcte que utilitzi la terminologia històrica adequada. 

7.- Planificar i elaborar breus treballs d'indagació, síntesis o iniciació a la investigació 
històrica, en grup o individualment, en els que s'analitzin, contrastin i integrin 
informacions  diverses, valorant el paper de les fonts i els diferents enfocaments 
utilitzats pels historiadors, comunicant el coneixement històric adquirit de manera 
raonada, adquirint amb això hàbits de rigor intel·lectual. . 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a Avaluació 

 

Objectius ODS: 3-Salut i benestar; 9-Indústria, innovació I infraestructures; 10-

Reducció de ls desigualtats; 12-Consum i producció responsables. 

Presentació de l’assignatura, metodologia, puntuació i tipus de proves. 

Avaluació diagnòstica 

 

Unitat 2.- l’ Antic Règim 

Trets de l’ Antic Règim. Transformacions en l Antic Règim. Revolucions i 

Parlamentarisme a Anglaterra. El pensament de la Il·lustració. Relacions 

internacionals: l’equilibri europeu. 

Educació per a la pau. Educació moral i cívica. Educació per a la no discriminació 

per raó de sexe.. 

 

Unitat 3.- Revolucions industrials i Conseqüències socials 

Revolució o Revolucions industrials: característiques. Transformacions tècniques i 

noves fonts d’energia. Canvis deguts a la Revolució Industrial: transports, 

agricultura, població (migracions i el nou concepte de ciutat). El protagonisme de 

la Gran Bretanya i l’extensió del procés de industrialització a altres zones 

d’Europa. La industrialització extra europea. L’economia industrial: pensament i 

primeres crisis.  

Educació per al medi ambient. Educació per a la salut. Educació per a la no 

discriminació per raó de sexe. Educació moral i cívica. 

 

Unitat 4. Crisi de l’Antic Règim  

El naixement dels EUA. La Revolució Francesa de 1789 

El naixement dels EUA. La Revolució Francesa de 1789: aspectes polítics i 

socials. L’Imperi Napoleònic. El Congrés de Viena i l’absolutisme. Les 

Revolucions liberals o burgeses de 1820, 1830 i 1848. El Nacionalisme: 

Unificacions d’Alemanya i Itàlia. Alemanya de Bismarck, Imperi Austro-Hongarès i 
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Rússia. Estats Units: de la guerra civil a començament del S.XX Japó: 

transformacions de finals del S.XIX. 

 Educació per a la pau. Educació moral i cívica.. 

 

Unitat 5. Naixement del proletariat 

El naixement del proletariat i l’organització de la classe obrera: orígens del 

sindicalisme i corrents de pensament, els partits polítics obrers. 

Educació per a la pau. Educació moral i cívica. Educació per a la salut. Educació 

per a la no discriminació per raó de sexe. 

 

Unitat 6 

Anglaterra Victoriana. França: la III República i el II Imperi. 

Educació per a la pau. Educació moral i cívica. 

 

Unitat 7. 

L’expansió colonial dels països industrials: causes, colonització i repartiment 

d’Àsia, Àfrica i altres enclavaments colonials, conseqüències. La independència 

de les colònies hispano-americanes. Evolució dels principals estats a Europa, 

Amèrica i Àsia. 

Educació per a la pau. Educació moral i cívica. Educació per a la no discriminació 

per raó de sexe. Educació per a la diversitat intercultural. Educació per al medi 

ambient. 

 

   

Objectius ODS: 8-Treball digne i creixement econòmic; 9-Indústria, innovació I 

infraestructures; 10-Reducció de les desigualtats; 16-Pau, justícia I institucions 

sòlides. 

Unitat 8. Societat i Cultura del S.XIX 

Manifestacions artístiques a Alemanya : cultura i art. Europa entre el 

neoclassicisme i el Romanticisme. 

Educació per a la pau. Educació per a la no discriminació per raó de sexe. 

2ª AVALUACIÓ 
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Unitat 10. Iª Guerra Mundial 

La Pau armada: Triple Aliança i Triple Entesa. La I Guerra Mundial: causes, 

desenvolupament i conseqüències. 

Educació per a la pau. Educació moral i cívica. 

 

Unitat 11. Revol. Russa 

La Revolució Russa, la formació i desenvolupament de l’URSS. 

Educació per a la pau. Educació moral i cívica. 

 

Unitat 12. Període d’entreguerres 

Tractats de pau i reajustament internacional: Societat de nacions. Estat Units i la 

crisi de 1929: la Gran Depressió i el New Deal. Europa Occidental: entre la 

reconstrucció i la crisi. Els feixismes europeus i el nazisme alemany. 

Educació per a la pau. Educació moral i cívica. Educació per a la diversitat 

intercultural. 

 

Unitat 13. IIª G. Mundial 

Les relacions internacionals del període de entreguerres, viratges cap a la guerra. 

Orígens del conflicte i característiques generals. Desenvolupament de la II guerra 

mundial.. Conseqüències de la guerra. L’Antisemitisme: l’Holocaust. Preparació 

de la Pau i l’ONU. 

Educació per a la pau. Educació moral i cívica. Educació per a la diversitat 

intercultural. 

 

 

  

Objectius ODS: 10-Reducció de les desigualats; 16-Pau, justícia i institucions sòlides. 

Unitat 16. Formació blocs 

3ª AVALUACIÓ 
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La formació del bloc comunista davant del bloc capitalista: la Guerra Freda. EUA i 

URSS com models. Les dues superpotències. Conflictes de la Guerra Freda a la 

Coexistència Pacífica i la Distensió 

Educació per a la pau. Educació moral i cívica. 

      

Unitat 17. Capitalisme i Socialisme 

Evolució de l’economia mundial de la postguerra. Característiques socials i 

culturals de dos models polítics diferents: comunisme i capitalisme. L’URSS i les 

democràcies populars. El procés de construcció de la Unió Europea. 

Educació per a la pau. Educació moral i cívica. 

 

Unitat 18. Descolonització 

Orígens, causes i factors de la descolonització. Desenvolupament del procés des 

colonitzador: el paper de l’ONU. 

Educació per a la pau. Educació moral i cívica. Educació per a la diversitat 

intercultural. Educació per al consum. 

 

Unitat 19. Un món en crisi. 

El Tercer Món i el moviment dels països No Alineats: problemes dels països del 

Tercer Món. Les relacions entre països desenvolupats, el naixement de l’ajuda 

internacional. La irrupció de M. Gorbatxov:”Perestroika” i “Glasnost”, la 

desintegració de l’URSS: CEI Federació Russa i les noves repúbliques 

exsoviètiques. La caiguda del mur de Berlín i l’evolució dels països de l’Europa 

Central i Oriental. 

Educació per a la pau. Educació moral i cívica. Educació per a la diversitat 

intercultural. 

 

Unitat 20. Un nou ordre Mundial. 

El problema dels Balcans. La guerra de Iugoslàvia. 

De les Comunitats europees a la Unió. Europa: repte i Unió. Objectius i 

institucions. Evolució dels EUA: dels anys 60 als 90.Japó i els nous països 

asiàtics industrialitzats. La caiguda del mur de Berlín i els atemptats de Nova 

York: la globalització i els mitjans de comunicació. L’amenaça terrorista en un 
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món globalitzat. Trets rellevants de la societat nord-americana al començament 

del S.XXI, després dels atemptats de ’11-S de 2001.Hispanoamèrica: situació 

actual. El món islàmic a l’actualitat. Àfrica Islàmica, Subsahariana i Sud-Àfrica. 

Índia i Xina del S.XX al S.XXI: evolució política, econòmica, social i de mentalitats. 

Educació per a la pau. Educació moral i cívica. Educació per a la diversitat 

intercultural. Educació en la tecnologia de la informació. 

 

3.CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Bloc 1 Antic Règim 

 

1. Definir els trets de l'Antic Règim descrivint els seus aspectes demogràfics, 
econòmics, polítics, socials i culturals.  

2. Distingir les transformacions en l'Antic Règim enumerant les que afecten 
l'economia, població i societat.  

3. Explicar el parlamentarisme anglès del segle XVII resumint les característiques 
essencials del sistema i valorant el paper de les revolucions per assolir les 
transformacions necessàries per aconseguir-ho.  

4. Relacionar les idees de la Il·lustració amb el Liberalisme de començaments del 
segle XIX establint elements de coincidència entre les dues ideologies.  

5. Descriure les relacions internacionals de l'Antic Règim demostrant la idea 
d'equilibri europeu. 

6. Diferenciar manifestacions artístiques de l'Antic Règim seleccionant les obres més 
destacades.  

7. Esquematitzar els trets de l'Antic Règim utilitzant diferents tipus de diagrames.  
8. Utilitzar el vocabulari històric amb precisió, inserint-lo en el context adequat. 

 

 Bloc 2. Les Revolucions industrial i les seves conseqüències socials. 
 

1. Descriure les Revolucions Industrials del segle XIX, establint els seus trets 
característics i les seves conseqüències socials.  

2. Obtenir informació, que permeti explicar les Revolucions Industrials del segle XIX, 
seleccionant-la de les fonts bibliogràfiques o online en què es trobi disponible.  

3. Identificar els canvis en els transports, agricultura i població que van influir o van 
ser conseqüència de la Revolució Industrial del segle XIX.  

4. Enumerar els països que van iniciar la industrialització, localitzant adequadament 
i establint les regions on es produeix aquest avanç.  

5. Analitzar seleccionant idees que identifiquin les característiques de l'economia 
industrial i els corrents de pensament que pretenen millorar la situació dels obrers 
del segle XIX.  

6. Utilitzar el vocabulari històric amb precisió, inserint-lo en el context adequat. 
 

Bloc 3 La crisi de l’Antic Règim 
 

1. Analitzar l'evolució política, econòmica, social, cultural i de pensament que 
caracteritza la primera meitat del segle XIX distingint els fets, personatges i símbols 
i enquadrant-los en cadascuna de les variables analitzades.  
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2. Descriure les causes i el desenvolupament de la Independència dels Estats Units 
establint les causes més immediates i les etapes d'independència.  

3. Explicar, a partir d'informació obtinguda a Internet, la Revolució Francesa de 1789 
incloent cada idea obtinguda en les causes, el desenvolupament i les 
conseqüències.  

4. Identificar l'Imperi Napoleònic localitzant la seva expansió europea i establint les 
seves conseqüències.  

5. Analitzar la transcendència que va tenir per a Europa el Congrés de Viena i la 
restauració de l'Absolutisme identificant-ne les conseqüències per als diversos 
països implicats.  

6. Identificar les revolucions burgeses de 1820, 1830 i 1848, relacionant les seves 
causes i desenvolupament.  

7. Conèixer el procés d'Unificació d'Itàlia i Alemanya, obtenint el seu 
desenvolupament a partir de l'anàlisi de fonts gràfiques.  

8. Descobrir les manifestacions artístiques de començaments del segle XIX, obtenint 
informació de mitjans bibliogràfics o d'Internet i presentant adequadament.  

9. Analitzar utilitzant fonts gràfiques la independència d'Hispanoamèrica.. 
 

Bloc 4 La dominació europea del món i la I Guerra Mundial. 
 

1. Descriure les transformacions i conflictes sorgits a finals del segle XIX i 
començaments del segle XX distingint el desenvolupament dels mateixos i els 
factors desencadenants.  

2. Analitzar l'evolució política, social i econòmica dels principals països europeus, a 
més de Japó i els Estats Units a finals delsegle XIX presentant informació que 
expliqui aquests fets.  

3. Descriure l'expansió imperialista d'europeus, japonesos i nord-americans a la fi del 
segle XIX, establint les seves conseqüències.  

4. Comparar sintèticament els diferents sistemes d'aliances del període de la Pau 
Armada.  

5. Distingir els esdeveniments que condueixen a la declaració de les hostilitats de la 
Primera Guerra Mundial, desenvolupant les seves etapes i les seves 
conseqüències.  

6. Localitzar fonts primàries i secundàries (en biblioteques, Internet, etc.) i extreure 
informació d'interès, valorant críticament la seua fiabilitat.  

7. Utilitzar el vocabulari històric amb precisió, inserint-lo en el context històric de finals 
del segle XIX i començaments del XX 

 

 Bloc 5. El període d’entre -guerres, la II Guerra Mundial i les seves 
conseqüències. 

 
1. Reconèixer les característiques del període d'entreguerres inserint-les en els 

corresponents aspectes polítics, econòmics, socials o culturals.  
2. Esquematitzar el desenvolupament de la Revolució Russa de 1917 reconeixent 

les seves etapes i els seus protagonistes més significatius i establint les seves 
conseqüències.  

3. Identificar els Tractats de Pau de la I Guerra Mundial establint com una 
conseqüència el sorgiment de la Societat de Nacions.  

4. Explicar la Gran Depressió descrivint els factors desencadenants i les seves 
influències en la vida quotidiana.  
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5. Reconèixer la transcendència dels feixismes europeus com ideologies que van 
conduir al desencadenament de conflictes en el panorama europeu del moment.  

6. Establir les etapes del desenvolupament de la II Guerra Mundial, distingint les que 
van afectar a Europa i les que van afectar als Estats Units i el Japó.  

7. Analitzar el paper de la guerra mundial com a element de transformació de la vida 
quotidiana.  

    8. Obtenir i seleccionar informació escrita i gràfica rellevant, utilitzant fonts primàries 
o secundàries, relativa tant al període d'entreguerres com a la II Guerra Mundial i la 
postguerra 

 

Bloc 6 Evolució de dos mons diferents i els seus enfrontaments. 
 

1. Descriure els fets polítics, econòmics, socials i culturals que expliquen el sorgiment 
dels dos blocs antagònics, classificant-los i presentant-los adequadament.  
2. Distingir fets que expliquen l'enfrontament entre el bloc comunista i capitalista, 

revisant les notícies dels mitjans de comunicació de l'època.  
3. Interpretar la Guerra Freda, la Coexistència Pacífica i la Distensió i les seves 

conseqüències establint esdeveniments que exemplifiquin cadascuna d'aquestes 
etapes de les relacions internacionals. 

4. Comparar analitzant el model capitalista amb el comunista des del punt de vista 
polític, social, econòmic i cultural. 

 5. Identificar la materialització dels models comunista i capitalista exemplificant amb 
la selecció de fets que durant aquest període afectin les dues grans superpotències: 
URSS i Estats Units. 

6. Localitzar fonts primàries i secundàries (en biblioteques, Internet, etc.) i extreure 
informació d'interès, valorant críticament la seua fiabilitat presentant segons l'origen 
de la mateixa. 

 7. Utilitzar el vocabulari històric de la Guerra Freda amb precisió, inserint-lo en el 
context adequat. 

 

Bloc 7. La Descolonització i el Tercer Món. 
 

1. Explicar els motius i fets que condueixen a la descolonització establint les causes 
i factors que expliquen el procés.  

 
2. Descriure les etapes i conseqüències del procés des colonitzador identificant les 

que afecten a unes colònies i a altres, establint fets i personatges significatius de 
cada procés.  

3. Analitzar el subdesenvolupament del Tercer Món establint les causes que 
l'expliquen. 

4. Definir el paper de l'ONU a la descolonització analitzant informació que demostri 
les seves actuacions.  

5. Apreciar el naixement de l'ajuda internacional i el sorgiment de les relacions entre 
els països desenvolupats i subdesenvolupats, reproduint les formes d'ajuda al 
desenvolupament i descrivint les formes de neocolonialisme dins de la política de 
blocs 

6. Obtenir i seleccionar informació de fonts, primàries o secundàries, analitzant la 
seva credibilitat i considerant la presentació gràfica o escrita.  

7. Ordenar cronològicament els principals fets que intervenen en el procés des 
colonitzador i descriure les seves conseqüències a partir de diferents fonts 
d'informació, en línia o bibliogràfiques 
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Bloc 8. La crisi del bloc comunista. 
 
1. Descriure la situació de l'URSS a la fi del segle XX, establint els seus trets més 

significatius des d'una perspectiva política, social i econòmica.  
2. Resumir les polítiques de M. Gorbatxov anomenant les disposicions concernents 

a la "Perestroika" ia la "Glasnost" i ressaltant les seves influències.  
3. Analitzar la situació creada amb el sorgiment de la CEI i les repúbliques 

exsoviètiques recollint informacions que resumeixin les noves circumstàncies 
polítiques i econòmiques.  

4. Explicar la caiguda del mur de Berlín nomenant les seves repercussions en els 
països d'Europa central i oriental.  

5. Identificar el problema dels Balcans enumerant les causes que expliquen el 
sorgiment d'aquesta situació i resumint els fets que configuren el desenvolupament 
de conflictes en aquesta zona.  

6. Obtenir i seleccionar informació de diverses fonts (bibliogràfiques, Internet) que 
expliquin els diversos fets que determinen la crisi del bloc comunista. 

 

     Bloc 9. El món capitalista en la segona meitat del S.XX 
 

1. Distingir els postulats que defensa la cultura capitalista de la segona meitat del 
segle XX establint les línies de pensament i els èxits obtinguts.  

2. Descriure l'Estat del Benestar, al·ludint a les característiques significatives que 
influeixen en la vida quotidiana.  

3. Explicar el procés de construcció de la Unió Europea enumerant les fites més 
destacats que configuren la seva evolució.  

4. Conèixer els objectius que persegueix la Unió Europea relacionant-los amb les 
institucions que componen la seva estructura.  

5. Descriure l'evolució política, social i econòmica dels Estats Units des dels anys 60 
als 90 del segle XX sintetitzant els aspectes que expliquen la transformació de la 
societat nord-americana i que constitueixen elements originaris de l'Estat del 
Benestar.  

6. Identificar les singularitats del capitalisme del Japó i els Nous Països Industrials 
Asiàtics, establint trets de caràcter polític, econòmic, social i cultural.  

7. Obtenir i seleccionar informació de diverses fonts (bibliogràfiques, Internet) que 
expliquin els diversos fets que determinen el món capitalista 

 

Bloc 10. El món actual des d’una perspectiva històrica. 
 

1. Analitzar les característiques de la globalització descrivint la influència que, sobre 
aquest fenomen, tenen els mitjans de comunicació i l'impacte que els mitjans 
científics i tecnològics tenen en la societat actual.  
2. Descriure els efectes de l'amenaça terrorista (gihadisme, etc.) sobre la vida 
quotidiana, explicar-ne les característiques.  
3. Resumir els reptes que té la Unió Europea en el món actual, distingint els 
problemes que posseeix per mostrar-se com zona geopolítica unida enfront d'altres 
àrees.  
4. Enumerar els trets rellevants de la societat nord-americana al començament del 
segle XXI, distingint la transcendència dels atemptats de l'11-S i explicant les 
transformacions i l'impacte ocasionat a aquest país.  
5.Analitzar l'evolució política, econòmica, social i cultural d'Hispanoamèrica.  
6. Descriure l'evolució del món islàmic en l'actualitat resumint els seus trets 
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econòmics, polítics, religiosos i socials.  
7. Distingir l'evolució dels països de l'Àfrica distingint i relacionant les seves zones 
geoestratègiques.  
8. Resumir l'evolució de la Xina i l'Índia des de finals del segle XX al segle XXI, 
seleccionant trets polítics, econòmics, socials i de mentalitats.  

      9. Obtenir i seleccionar informació de diverses fonts (bibliogràfiques, Internet) que 
expliquin els diversos fets que determinen el món actual 

 
 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 

Creiem que és important compaginar l'estudi diari  -controls escrits, orals, exercicis, 
activitats pràctiques, exposicions.....-  amb les proves  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 demanat a l’alumne durant l’avaluació.  

 *Un 75 % correspondrà als parcials-exàmens que es faran durant l’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..  
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 ó 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. 
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 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.   
 
 
 
PROVA D’AVALUACIÓ (EXÀMENS): 
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. 
 
*El model d’examen d’història del món contemporani parteix de les següents 
consideracions bàsiques: 
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 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 

 
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. 

 

 -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 
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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 dels controls i  de les proves 
d’avaluació (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 juny,  amb aquestes notes es farà la mitjana 
aritmètica i el resultat serà la nota final de l’alumne en l’assignatura d’història. La 
qualificació o nota final serà un nombre enter del 0 al 10 considerant aprovat a partir de 
cinc. Atès  que únicament es poden posar nombres naturals  sense decimals, el criteri 
habitual serà l’aproximació a l’alça.  
 
 
Recuperació d’avaluacions pendents 
Després de cada avaluació està previst un temps per realizar la prova de recuperació  
per aquells alumnes que no hagin  superat avaluació i també s’hi podran presentar els 
alumnes que havent-la aprovat l’avaluació volen millorar la nota. 
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’aquest examen seran del mateix estil que les dels parcials que s’han 
realitzat durant l’avaluació. 
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 en la columna corresponent a la recuperació; i  en cas de no 
incrementar-la, repercutirà en el seu procés d’avaluació posterior. 
 
Proves finals 
 



Guia de l’àrea/matèria 
 

R045-E01 

 

 13  de  13 

 

Qui ha suspès les  recuperacions de les avaluacions durant el curs va a la recuperació 
Ordinària amb una o dues avaluacions com a màxim.  Qui tingui les tres avaluacions 
pendents, es presentarà directament a la  convocatòria  Extraordinària. 
 
S’avaluarà únicament amb un examen escrit de la matèria  suspesa. 
La nota, en cas de dues avaluacions suspeses, serà la mitja de les dues avaluacions 
sempre que la nota mínima d’una d’elles sigui un 3’5 punts i no menys. 
 
Convocatòria Extraordinària 

 
Van a la Convocatòria  Extraordinària els alumnes que no han superat les proves 
ordinàries i les que, per tenir pendents les tres avaluacions, accedeixen directament a 
la Extraordinària. 
. 
El tipus de prova avaluativa serà del mateix estil dels que s’han dut a terme al llarg del 
curs. 
 
Es considera aprovada l’assignatura amb una nota mínima de 5 punts. 
 
Matèries pendents de cursos anteriors 

 
Per aquells alumnes que passin a 2n de batxillerat amb l’assignatura suspesa, el 
professor els hi lliurarà un pla de treball on hi constarà: la matèria de l’assignatura 
distribuïda en 3 proves avaluatives. També s’informa del dia, hora i lloc a on han de fer 
la recuperació. Unes pautes metodològiques per a l’estudi i com poden contactar amb 
la professora per a resoldre els dubtes que tinguin. 
 
L’examen inclourà els continguts treballats al llarg del curs. 
El tipus d’exàmens, preguntes, puntuació, seguiran els mateixos criteris que els emprats 
durant el curs.. 
 
Es considera aprovada  l’assignatura, amb un 5 de mitja de les notes corresponents a 
les 3 avaluacions.  
 
Els materials per preparar la prova avaluativa: Llibre manual de l’assignatura “Història 
del Món Contemporani”. Editorial Edebé. Batxillerat. Apunts i fotocòpies que l’alumne 
ha rebut durant el curs. 
 
 


