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1. CONTINGUTS
Num.

Títol de la unitat didàctica

Hores
programades

1

El segle XVIII i el XIX fins 1843

8

2

Isabel II i el Sexenni Democràtic

8

3

El moviment obrer i la Industrialització a Catalunya i Espanya

11

4

Els Nacionalismes estatals enfront el nacionalisme espanyol

14

5

La Restauració Borbònica

15

6

La Segona República i La Guerra Civil

15

7

El Franquisme

11

8

La Transició

9

9

La Democràcia

9

2. 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.
3. 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, orals, treballs i els deures.
• Es faran controls de cada unitat temàtica.
• Es tindrà en compte la participació i actitud i la presentació correcta i puntual.
• L'avaluació serà contínua. Es farà mitjana de les avaluacions. Si la matèria queda
pel setembre es recuperarà presentant un Dossier de Recuperació i un examen escrit.
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La falta d’assistència injustificada a un examen equival a un (1), 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 superi el 20% anual
de faltes injustificades perdrà l'oportunitat de fer els exàmens trimestrals i haurà de fer
l'examen final.
4. CRITERIS DE RECUPERACIÓ
Les proves escrites (mínim 2 per avaluació) que podran incloure: definicions, preguntes
obertes, interpretacions de mapes històrics, gràfics i comentari de documents (60%).

-Les activitats: exposicions orals, lectures, treballs i activitats del text. (20%). Totes
les activitats es valoraran tenint en compte presentació, ortografia, puntualitat en el
lliurament, exposició i continguts.
-L’actitud, s’avaluarà l’assistència i la puntualitat, la participació i la manifestació de
sensibilitat i judicis ponderats. (10%).
- El darrer 10% serà l'assoliment de la competència lingüística.
- L’avaluació serà contínua i l’alumne podrà recuperar les dues primeres avaluacions.
Seguirem els criteris d'avaluació consensuats en el Departament de Socials. Les proves
escrites tindran un valor del 60% de la nota final trimestral i els exercicis i assoliment de les
competències generals tenen un valor del 40%.
5. MECANISMES DE RECUPERACIÓ PER UNITAT DIDÀCTICA, TRIMESTRAL I FINAL
D’AVALUACIONS PENDENTS:
La recuperació trimestral de la matèria d'Història es farà de manera individual. haurà de
presentar un treball relacionat amb el temari suspès i un examen. En el cas que l’avaluació
suspesa sigui com a conseqüència de faltes injustificades, aleshores no hi haurà
recuperació parcial i haurà d'anar directament a la recuperació de la prova ordinària de maig
i l'extraordinària de juny.
La no assistència injustificada a un 20% de classe anual anul·larà l’avaluació contínua.
La matèria d'Història no es matèria que es pugui considerar dins del grup de matèries
pendents d'altres cursos.

___________________________________________________________________
(A entregar al professorat)
En/Na ______________________________________________________________
com

a mare/pare/tutor legal de________________________________________

he rebut la informació de la matèria de _________________________________
que cursarà la meva filla/el meu fill del curs i grup ________i accepto la normativa.
Badalona, a ________ de _______________ de 201__
SIGNATURA MARE/PARE/TUTORIA LEGAL

SIGNATURA PROFESSORA

