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ENSENYAMENT / CURS:

Humanitats i Ciències Socials

2n BATXILLERAT

MATÈRIA:
HISTÒRIA DÉSPANYA
PROFESSOR/A:
MARTA ALONSO
UNITATS DIDÀCTIQUES / DIMENSIONS:
1- Descomposició de l’Antic Règim
2- Canvis Polítics. La irrupció del liberalisme
3- La restauració
4- El catalanisme
5- La Segona República
6- La Guerra Civil
7- El franquisme i l’oposició democràtica
8- La transició i la consolidació de la democràcia

RECURSOS I MATERIALS:
LIibre de text Història d’Espanya Ed. Vicens Vives
Moodle de l’assignatura
Diversos recursos documentals i audiovisuals, pàgines web etc
Fons documental entrevistes i treballs de recerca

INSTRUMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:
1- Assistència i puntualitat a l’hora d’entrar a classe
2- Atenció, estudi i desenvolupament dels temes treballats a classe
3- Realització d’activitats a classe i fora de classe
4- Participació a classe
5- Presentació de treballs, deures, dossier
6- Realització d’activitats de reforç o complementàries.
Hi haurà quatre tipus d’avaluació durant el curs
a) avaluació inicial
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INSTRUMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:
No tindrà caràcter quantitatiu. Només té caràcter orientatiu per tal de conèixer el nivell de
coneixements de l’alumne sobre la matèria.
b) avaluacions sumatives
Se’n realitzaran tres al llarg del curs coincidint amb els tres trimestres.
La nota de la matèria d’Història Contemporània estarà formada per:
a) Resultat dels controls. El resultat en l'assimilació del contingut de cadascun dels crèdits
serà controlat per una prova de cada tema o dos temes. La nota pròpia de conceptes resultarà de
la mitjana dels exàmens realitzat durant aquell trimestre; la mitjana dels exàmens representarà un
90% de la nota final de cada trimestre.
b) La mitja de les notes dels comentaris de text, mapes històrics o petits treballs que de
forma periòdica i seguint els criteris per realitzar un comentari complet, els alumnes hagin de
realitzar a casa i entregar al professor. La mitjana d’aquestes notes representarà el 5% de la nota
final de cada trimestre. En el supòsit que en algun trimestre hi hagi absència d’aquest punt, el
percentatge corresponent passarà a formar part de l’apartat a)
c) Participació i actitud a classe. La participació serà mesurada, bàsicament, per la
quantitat i qualitat de les intervencions que l'alumne realitza a la classe. Una participació
voluntària mai serà tinguda en compte si resulta ser incorrecta. Si les intervencions són reiterades
i tenen èxit podran suposar un increment de la nota final del crèdit. L’actitud de l’alumne es
valorarà amb un 5% de la nota final de cada trimestre.
Les notes que figuren en els informes són numèriques i sense decimals pel que s’arrodonirà
a l’alça o a la baixa a criteri del professor.
c) avaluació de recuperació
Es realitzarà aproximadament al mes de juny. Només la realitzaran els alumnes que tinguin
suspesos algun dels crèdits de la matèria.
d) avaluació final o de curs
Serà la mitjana de les notes obtingudes al llarg dels tres trimestres.

RECUPERACIÓ:
Els alumnes que no superin la matèria l’ hauran de recuperar per la qual cosa es realitzaran diversos
exàmens de recuperació al llarg del curs i una recuperació extraordinària al mes de juny.
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