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0

CONTROL DE CANVIS

LLISTAT DE MODIFICACIONS
Núm.
Revisió

Data

0

27/06/16

Descripció de la modificació *
Nova creació

* S'indiquen els números de les Unitats Didàctiques que s'han modificat i els ítems que resulten afectats
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1

FITXA RESUM DE LA PROGRAMACIÓ

Hores totals:
Els continguts i els objectius de la matèria, són els prescrits en el currículum vigent.
Quadre de distribució de les hores/UD

h.total
s

2 4
UD13
2 2
UD12
4
UD11
4 4
UD10
4 4 4
UD9
2
4
UD8
4 4 4 4 2
UD7
2 4 4
UD6
4 4 4 4 2
UD5
4 4 4 4
UD4
4 4 4 4
UD3
4 4
UD2
UD1 4 4
setmana 1

6
6
6
8
12
6
18
12
18
16
16
8
8

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 140

1r Trimestre (12 setmanes)
UD1 L' Europa de l'Antic Règim

Hores

fet

12

S'hi inclou la presentació de l'assignatura
1.
2.
3.
4.
5.

Una economia agrícola i senyorial.
La societat estamental.
L'absolutisme monàrquic.
La crisi de l'Antic Règim.
La independència dels Estats Units.

UD2 La Revolució Industrial
1.
2.
3.
4.
5.

Les transformacions agràries i el creixement demogràfic.
El desenvolupament de la indústria.
El liberalisme econòmic i el capitalisme.
Les conseqüències socials.
Els mètodes de finançament de les empreses.

UD3 Liberalisme i nacionalisme
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8

10

La Revolució Francesa (1789-1799).
Napoleó Bonaparte (1799-1814).
L' Europa de la Restauració.
Què és el liberalisme?
Les revolucions liberals (1820-1848).
La construcció dels estats nacionals.

pàg 4 de 51
Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès
Fitxer: HM_R0.odt

Codi Matèria – Nom de la matèria
UD4 El moviment obrer
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8

El moviment obrer: dels inicis fins al 1848.
Les condicions de vida de la classe obrera.
Els grans corrents ideològics de l'obrerisme. El marxisme i l'anarquisme.
L'època de la Primera Internacional (1864-1881).
Sindicats de masses i partits obrers.
La Segona Internacional.

UD5 La dominació europea del món (1870-1914)
1.
2.
3.
4.
5.

10

La Segona revolució industrial.
Les causes de l'Imperialisme.
El repartiment del món.
Les noves potències imperialistes.
L'organització dels imperis colonials.

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final
R e s u m

d e

P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a

Proves parcials
escrites

Exercicis pràctics
(Dossier)

Treballs

Proves finals/globals
escrites

3

1

2

1

30,00%

10,00%

20,00%

40,00%

2on Trimestre (12 setmanes)

UD6 La Primera Guerra Mundial (1914-1918)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Altres *

Hores

fet

12

Les grans potències europees.
Les causes de la Gran Guerra.
El desenvolupament del conflicte bèl·lic.
La pau dels vencedors.
Les conseqüències de la guerra.
La dona i la Primera Guerra Mundial.

UD7 La Revolució Soviètica i l'URSS (1917-1941)
1.
2.
3.
4.
5.

1 a .

12

La Rússia dels Tsars.
La revolució de febrer de 1917.
La revolució d'octubre de 1917.
De Lenin a Stalin.
L'inici de l'Estalinisme.
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UD8

L'economia d'entreguerres i la crisi del 29
1.
2.
3.
4.
5.

UD9

12

La Primera Guerra Mundial i els desequilibris econòmics internacionals.
Els Estats Units: de la prosperitat a la crisi.
L'enfonsament de la Borsa de Nova York.
L'expansió mundial de la crisi.
Les vies de recuperació econòmica.

Democràcia i totalitarisme (1918-1939)
1.
2.
3.
4.
5.

12

La crisi de les democràcies liberals.
Què és el feixisme.
La Itàlia feixista (1922-1939).
La República de Weimar (1918-1933).
L'Alemanya nazi.

R e s u m

d e

P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a

Proves parcials
escrites

Exercicis
pràctics(Dossier)

Treballs

Proves finals/globals
escrites

3

1

2

1

20,00%

10,00%

40,00%

30,00%
tipus de PAC)

3er Trimestre (11 setmanes)
UD10

La Segona Guerra Mundial (1939-1945)
1.
2.
3.
4.
5.
6.

2 a .
Altres *

Hores fet
10

Causes de la Segona Guerra Mundial.
El desenvolupament de la guerra.
Europa sota el domini nazi.
L'holocaust.
Les conseqüències de la Guerra.
L'organització de la pau: l'ONU.

*
UD11 La Guerra Freda i la política de blocs: un món dividit en blocs (1945-1989)

16

1. La formació dels blocs.
2. La Guerra Freda: concepte, símbol, etapes i conflictes
3. El món capitalista: L'hegemonia dels Estats Units. L'estat del benestar.
4. El Japó. Creixement econòmic i crisi de 1973.
5. El món socialista: l'hegemonia soviètica. Política, economia i societat.

UD12

Descolonització i Tercer Món
1.
2.
3.
4.
5.
6.

8

Causes de la descolonització
Primeres independències asiàtiques
Naixement de la República Popular Xina
El procés de descolonització del món àrab
La descolonització de l'Àfrica Negra
Conferència de Bandung i el naixement del Tercer Món
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UD13 Evolució del món fins als nostres dies. La Unió Europea, geopolítica del món
actual i globalització.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

10

La Perestroika i la caiguda del Bloc comunista
La caiguda del mur de Berlin
L'expansió militar, política i econòmica dels Estats Units
El procés de formació de la UE.
La resposta islamista al nou ordre mundial: el fonamentalisme
La globalització i el desenvolupament desigual

R e s u m

d e

P r o v e s

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a

Proves parcials
escrites

Exercicis pràctics
(Dossier)

Treballs
(Apunts)

Proves finals/globals
escrites

3

1

2

1

30,00%

10,00%

20,00%

40,00%

3 a .
Altres *

1.1. AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LA MATÈRIA
El criteris d'avaluació de l'assignatura Història del món contemporani de 1er de Batxillerat es basen en
allò establert pel Departament de Ciències Socials del centre.
1. Convocatòria ordinària
1.1 Estructuració
L’avaluació serà de forma continuada al llarg de tot el curs, i es donaran qualificacions trimestrals
informatives. En aquesta, es valorarà l’assoliment dels objectius fixats pel Departament d’Educació.
Al llarg de cada avaluació es realitzaran diverses proves escrites, exercicis pràctics i elaboració de
treballs per tal d’avaluar els coneixements i els procediments de l'alumnat.
En el cas de que hi hagi alumnes que no realitzin les proves escrites el dia en que es programin, la
norma general serà que aquestes no es poden repetir. Malgrat això, en cas de força major,
excepcionalment i discrecional es podrà repetir una prova escrita, sempre que la justificació estigui
degudament documentada a criteri del professor.
Per altra part, la no realització de totes les proves, exercicis i activitats d'avaluació durant cada
trimestre pot suposar la pèrdua de l'avaluació contínua.
Al final de l'avaluació es farà un examen global. Aquest abastarà tota la matèria donada durant el
trimestre i serà obligatori per tots els alumnes.
Cada vegada que una prova escrita hagi estat corregida, si cal, es comentarà a l'aula.
Després els alumnes tindran accés als seus propis exercicis per a aprendre dels seus errors
prendre notes i comprovar la correcta aplicació dels criteris de correcció. I en el seu cas, fer les
reclamacions que calguin. Una vegada acabada la revisió, els exàmens i totes les proves
avaluables seran recollits i arxivats al departament durant el temps indicat per la normativa vigent.
1.2 Càlcul de les notes
En general, tret que es digui quelcom en sentit contrari i de forma puntual, les notes sempre seran
numèriques amb tots els decimals. A tal efecte es farà anar el corresponent full de càlcul. Al passar-les
a les actes d'avaluació s'arrodoniran a zero decimals aplicant el següents criteris:
· Si el primer decimal és inferior a 5 s'arrodonirà la nota truncant tots els decimals.
· Si el primer decimal és igual o superior a 5 s’arrodonirà la nota a l’enter superior immediat.
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1.2.1 Càlcul de la nota d'una avaluació
La nota de l' avaluació(NA) tindrà dos parts: Nota d'Avaluació Contínua(NC) i Nota de l'Examen Global
(NG).
1. La nota d'avaluació contínua (NC) es calcularà de la següent manera:
Totes les proves escrites, exercicis pràctics i elaboració de treballs realitzats al llarg
l’avaluació i que es considerin proves avaluables (A) tindran una valoració determinada P.
Per tant,

de

NC = ∑P*A

2. La nota de l'examen global (NG) és la nota obtinguda en l'examen global trimestral.
3. La Nota d'Avaluació (NA) s'obtindrà de la següent manera:
NA=0,6.NC+0,4.NG
En el cas de que algun exercici pràctic o treball no es presenti en la data que s'indiqui, es podrà
presentar el dia de l'examen global. Aquest retard, en el cas de que no es pugui justificar
convenientment, pot suposar una penalització en la nota de fins a 2 punts.
En el cas de que NG<3,5 la nota màxima de l'avaluació serà un 4.

1.2.2. Càlcul de la nota final de curs
La nota final del curs resultant definitiva serà
NF= ((NA1 + NA2 + NA3 )/3) sempre que alguna nota d'avaluació(NA1,NA2,NA3) no sigui <3,5
L'alumne que obtingui NF>5 li quedarà el curs aprovat, i podrà millorar la nota en l'examen de
convocatòria ordinària i millora de nota
L'alumne que tingui alguna Nota d'Avaluació (NA1,NA2,NA3) < 3,5 ,que obtingui NF<5 tindrà el curs
suspès i podrà recuperar amb l'examen de convocatòria ordinària i millora de nota.
La nota final de curs no es guardarà en cas de repetir curs.
1.3 Exàmens de recuperació dins del període ordinari
Durant la 2a avaluació hi haurà un examen de recuperació(R) de la 1a avaluació per aquells alumnes
que la tinguin suspesa, i que normalment es farà durant el període de les 4 setmanes lectives
posteriors a l'acabament de la 1a avaluació.
Així mateix durant la 3a avaluació hi haurà un examen de recuperació (R) de la 2a avaluació per
aquells alumnes que la tinguin suspesa, que normalment es farà durant el període de les 4 setmanes
lectives posteriors a l'acabament de la 2a avaluació.
És requisit indispensable per poder-se presentar a aquests exàmens de recuperació haver presentat el
dia de l'examen, tots els exercicis pràctics i treballs avaluables de l,avaluació que es vol recuperar i que
no s'havien presentat durant l'avaluació.
La nota de recuperació (RE) es convertirà amb la nova NA de l'avaluació corresponent.
1. 2. Convocatòria extraordinària
A final de curs, un cop esgotat el període ordinari, els alumnes que no hagin aprovat la matèria
disposaran, com a última oportunitat, de l'examen de convocatòria extraordinària de recuperació la
qual abastirà els continguts de tot el curs acadèmic, és a dir, de les 3 avaluacions.
La convocatòria extraordinària constarà, exclusivament, d'un examen, és a dir, no es podran presentar
cap tipus de treballs. En el examen hi podrà haver preguntes/exercicis relatius als treballs/pràctiques
realitzats al llarg de tot el curs.
L’examen de la convocatòria extraordinària l’aprova el departament a proposta dels professors que
imparteixen la matèria i serà el mateix per a tots els alumnes. Els criteris d'avaluació d'aquest examen
seran els fixats pel Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya. Els criteris vigents, en
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aquest moment, diuen: "Es consideren no superades les matèries amb qualificació inferior a cinc".
La nota que constarà com a definitiva s'obtindrà truncant tots els decimals, és a dir, no s'efectuarà cap
tipus d'arrodoniment.

1.2. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUA (Proves
escrites, treballs, pràctiques i altres activitats)
1. Els exàmens.
Suposen el 70% de la nota d'avaluació. N' hi ha de dos tipus:
Globals-trimestrals: amb data donada pel centre, que es realitza al final de cada avaluació, d'una
durada de 90 minuts, un valor de 40% i que inclourà tota la matèria donada dins del període de l'
avaluació corresponent
Parcials: dins de cadascuna de les tres avaluacions es fan dos/tres parcials, amb data establerta pel
professor, que es realitzen en finalitzar una o diverses unitats didàctiques, tenen una durada de 50
minuts i un valor de 30%.
2. Els treballs individuals i de grup
Suposen el 20% de la nota d'avaluació
3. El dossier d'apunts i recull d'activitats
Suposen el 10% de la nota d'avaluació
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1.5. ADRECES ELECTRÒNIQUES
http://www.claseshistoria.com/
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