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1.CONTINGUTS
•L’època de les Revolucions. Segles XVIII-XIX
•Les grans tensions internacionals. Segles XIX-XX
•El món després de la segona Guerra Mundial
•El món actual

1.OBJECTIUS
     - Conèixer i analitzar, situant-los adequadament en el temps i l'espai, els fets i

esdeveniments rellevants de la història del món contemporani -segles XIX,
XX i XXI-, valorant la seva significació històrica i les seves repercussions en
el present.
- Comprendre i interrelacionar alguns dels principals processos econòmics,
socials,  polítics,  culturals  i  tecnològics  que  configuren  la  història  recent,
identificant  els  seus  trets  més  significatius  i  les  seves  interrelacions,  i
analitzant els factors que els han conformat.
-  Valorar la història com a disciplina i  l'anàlisi  històrica com un procés en
constant reelaboració, i  emprar el coneixement històric per argumentar les
pròpies  idees  i  revisar-les  de  manera  crítica,  tenint  en  compte  noves
informacions i superant estereotips i prejudicis.
- Buscar, seleccionar, interpretar i contrastar informació procedent de diverses
fonts  històriques  i  la  proporcionada  pels  mitjans  de  comunicació  i  les
tecnologies  de  la  informació,  tractar-les  de  manera  convenient  per  tal
d'establir  hipòtesis  de treball  i  elaborar  explicacions històriques aplicant  el
vocabulari específic de la història contemporània amb precisió i rigor.
- Desenvolupar un pensament crític i creatiu, analitzant els problemes socials
rellevants i proposant solucions i alternatives a través del diàleg, l'empatia i la
cooperació.

2.AVALUACIÓ

•L'avaluació ha de ser continuada, global i integradora amb el treball fet a classe.

•Es valorarà el progrés dels alumnes amb proves escrites, treballs puntuals i  els
deures diaris.

•Es faran controls de cada unitat temàtica 

•Es tindrà en compte la participació i actitud dels alumnes a l'aula i la presentació
correcta i puntual dels treballs.
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•La qualificació serà: Continguts el 60%; Procediments el 20 %; i l'Actitud del 20 %.

•L'avaluació serà contínua. Es farà mitjana de les avaluacions. Si la matèria queda
pel setembre es recuperarà presentant algun treball i fent un examen.

•És condició essencial per a ser avaluat presentar correctament el dossier (llibre-
ta d’exercicis, resums i activitats) quan la professora ho demani.

La falta d’assistència injustificada a un examen equival a un 0, i farà mitja amb la
resta  de  notes  del  trimestre.  Serà  imprescindible  que  si  un  alumne  no  es  pot
presentar a un examen per força major haurà de portar un justificant metge detallat i
els seus pares hauran de comunicar-ho via telefònica o presencialment al centre,
com a molt tard el mateix dia de l’examen

També es tindrà en compte l'assistència a classe, ja que l'alumnat que tingui  11
faltes  injustificades  durant  el  trimestre  perdrà  l'oportunitat  de  fer  els  exàmens
trimestrals i haurà de fer l'examen final.

1.CRITERIS  DE RECUPERACIÓ 

L'avaluació serà contínua. Es farà mitjana de les avaluacions. Si la matèria queda
pel setembre es recuperarà presentant algun treball i fent un examen.

• És condició essencial per a ser avaluat presentar correctament el dossier
(llibreta d’exercicis, resums i activitats) quan la professora ho demani.

• Al juny es farà un examen per recuperar les avaluacions suspeses si la mitja-
na no arriba al suficient. Domés es podran presentar els alumnes que tin-
guin aprovats els procediments i l’actitud.


