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PRESENTACIÓ DE
MATÈRIA D’ESO

Curs 2019/2020
DEPARTAMENT

ENSENYAMENT / CURS:

Humanitats / Ciències socials

4t.ESO

MATÈRIA:
Història
PROFESSOR/A:
Ramon Andreu, Marta Alonso
UNITATS DIDÀCTIQUES / DIMENSIONS:
UNITATS:
1.
El s. XVIII i la Revolució francesa
2.
Liberalisme i nacionalisme
3.
La Revolució industrial i el moviment obrer
4.
L’ Imperialisme
5.
La Primera Guerra Mundial
6.
La Revolució Russa
7.
El període d’entreguerres
8.
La Segona Guerra Mundial
9.
El període de la postguerra: (de 1945 al 1991)
10.
El món actual
11.
Catalunya i Espanya al s. XIX
12.
Catalunya i Espanya durant el primer terç del s. XX
13.
La II República i la Guerra Civil
14.
El Franquisme
15.
La Democràcia

RECURSOS I MATERIALS:
Llibre digital
Recursos d’internet
Llibre “el color de la sang: testimonis d’una guerra civil”
INSTRUMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:
Obtenció de la qualificació:


COMPETÈNCIES PRÒPIES DE LA MATÈRIA: 70%
- Exàmens, treballs finals... . 50%
- Activitats: 20%



COMPETÈNCIES DIGITALS: 10%



COMPETÈNCIES PERSONALS I SOCIALS: 20%


PRESENTACIÓ DE TREBALLS. Els treballs s’hauran de presentar en la data que assenyali el/la professor/a.
La no presentació es puntuarà negativament excepte en els casos que hi hagi una causa justificada: un dia de
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Programació:

Matèria

INSTRUMENTS I CRITERIS D’AVALUACIÓ:
retard significarà 1 (un) punt menys; més enllà d’aquest dia no s’acceptaran treballs. En el supòsit que s’entreguin
treballs, exàmens...als alumnes, aquests es responsabilitzen de la seva custòdia fins a l’octubre de 2019.
DESTRESSES A TREBALLAR EN AQUEST CURS. Aquest curs es tindrà especial cura en què l’alumne/a
practiqui l’estructura del treball (ortografia, puntualitat en l’entrega, desenvolupament lògic, conclusions). Cal tenir
especial cura en l’ortografia: 10 faltes o més en un treball es descomptarà 1 (un) punt.

RECUPERACIÓ:
Avaluacions trimestrals: Se'n realitzaran tres a llarg del curs que coincidiran amb els tres trimestres.
Les notes que figuraran en els informes dels pares són les que s’indiquen al final d’aquest full de
presentació.
Avaluació extraordinària: Només la realitzaran els alumnes que tinguin el curs suspès. Versarà sobre
conceptes generals de la matèria d’algun dels nuclis temàtics donats. A efectes de trobar la nota mitjana
del curs, es comptabilitzarà, numèricament, l'aprovat amb AS. La data de recuperació l’establirà el
professor informant amb suficient anel·lació; per norma general a l’inici de la següent avaluació es farà la
recuperació de l’anterior avaluació, a excepció del tercer trimestre que es farà abans de l’acabament de
curs. Si calgués recuperar el curs al mes de setembre es farà segons el calendari establert pel centre i
s’haurà d’avaluar de les avaluacions no aprovades; es facilitarà per escrit la informació d’allò que ha de
recuperar.
Cursos anteriors:
L’assoliment de les competències d’un curs comporta l’assoliment de les competències no assolides de
cursos anteriors.
EQUIVALÈNCIA ENTRE LES NOVES QUALIFICACIONS I LES NUMÈRIQUES:
Per a totes aquelles activitats i exàmens que s’avaluïn amb una qualificació entre 0 i 10, l’equivalència
amb les noves qualificacions serà la següent:
-

No assoliment (NA):

entre 0 i 4,4

-

Assoliment satisfactori (AS):

entre 4,5 i 6,4

-

Assoliment notable (AN):

entre 6,5 i 8,4

-

Assoliment excel·lent (AE):

entre 8,5 i 10
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