INSTITUT ESCOLA DEL TREBALL DE BARCELONA
PCC-BTX:

Ciències Socials

Codi Matèria: 2ZHI
Matèria:
Història

PROGRAMACIÓ
DE
BATXILLERAT

Segon Curs

Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès
Fitxer: 2ZHI_Ro.odt

Codi Matèria – Nom de la matèria

Índex de continguts
CONTROL DE CANVIS................................................................................................................................... 3
0.1 FITXA RESUM DE LA PROGRAMACIÓ..................................................................................................... 3
0.2 AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LA MATÈRIA........................................................................................ 8
0.3 CRITERIS DE QUALIFICACIÓ DE LES PROVES D’AVALUACIÓ CONTINUA (Proves escrites, treballs,
pràctiques i altres activitats).............................................................................................................................. 8
0.4 BIBLIOGRAFIA BÀSICA I ALTRES RECURSOS........................................................................................ 8
0.5 LECTURES PRESCRIPTIVES (si n'hi ha).................................................................................................. 9
0.6 ADRECES ELECTRÒNIQUES................................................................................................................... 9
1 MEMÒRIA D'ELABORACIÓ DE LA PROGRAMACIÓ............................................................................... 10
1.1 COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES DE LA MATÈRIA:............................................................................. 10
1.2 CONTRIBUCIÓ DE LA MATÈRIA A LES COMPETÈNCIES GENERALS DEL BATXILLERAT ................10
1.3 CONNEXIONS AMB D'ALTRES MATÈRIES:........................................................................................... 10
1.4 ORGANITZACIÓ DE LA MATÈRIA........................................................................................................... 10
1.5 ESTRATÈGIES METODOLÒGIQUES:..................................................................................................... 10
1.6 ESPAIS, EQUIPAMENTS I RECURSOS PER DESENVOLUPAR LA MATÈRIA ...................................... 10
1.7 CONTINGUT DE LES UNITATS DIDÀCTIQUES...................................................................................... 12
UNITAT DIDÀCTICA 1 : El segle XVIII.......................................................................................................... 12
UNITAT DIDÀCTICA 2: La crisi de l'Antic Règim (1788-1833).................................................................... 13
UNITAT DIDÀCTICA 3: La construcció de l'Estat liberal (1833-1868)....................................................... 14
UNITAT DIDÀCTICA 4: El Sexenni Democràtic (1868-1874)....................................................................... 15
UNITAT DIDÀCTICA 5 : Transformacions agràries i expansió industrial al segle XIX ............................ 16
UNITAT DIDÀCTICA 6 : Societat i moviments socials al segle XIX ........................................................... 17
UNITAT DIDÀCTICA 7: L'època de la Restauració Borbònica (1875-1898) .............................................. 18
UNITAT DIDÀCTICA 8 : Orígens i consolidació del catalanisme (1830-1901) .......................................... 19
UNITAT DIDÀCTICA 9 : Transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle XX ...............20
UNITAT DIDÀCTICA 10 : La Crisi del sistema de la Restauració (1898-1931) .......................................... 21
UNITAT DIDÀCTICA 11 : La segona República i la Catalunya autònoma (1931-1936)............................ 22
UNITAT DIDÀCTICA 12 : La Guerra Civil (1936-1939)................................................................................. 23
UNITAT DIDÀCTICA 13 : El franquisme: La construcció d'una dictadura( 1939-1959) ........................... 24
UNITAT DIDÀCTICA 14 : El franquisme: creixement econòmic i immobilisme polític ............................ 25
UNITAT DIDÀCTICA 15: Transició, democràcia i autonomia..................................................................... 26

pàg
Aquest document podria esdevenir obsolet un cop imprès
Fitxer: 2ZHI_Ro.odt

Codi Matèria – Nom de la matèria

CONTROL DE CANVIS

LLISTAT DE MODIFICACIONS
Núm.
Revisió
0

Data

Descripció de la modificació *

Juny 2017 Creació per canvi legislatiu

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

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.tot
als
UD15
2 3 3 3 11
UD14
3 3 1
7
UD13
1 3 3
7
UD12
3 3 2
8
UD11
2 3 3
8
UD10
1 3 3 1
8
UD9
22
4
UD8
1 3 3 1
8
UD7
3 3 2
8
UD6
1 3 3
7
UD5
3 2
5
UD4
2 3
5
UD3
1 3 1
5
UD2
1 3 2
6
UD1 3 3 2
8
setm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121314151617181920212223242526272829303132333435
ana
1r Trimestre (12 setmanes)
UD1

Hore fet
s

Unitat 1. El segle XVIII

8

0. Presentació de la matèria. Programació. Metodologia

3

1 La monarquia absoluta dels Borbó.

2

2. Societat i economia de l'Antic Règim.

1

3. El reformisme borbònic: Carles III.

1

4.Les transformacions econòmiques del segle XVIII.

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació fin
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UD2 Unitat 2. La crisi de l'Antic Règim (1788-1833)

6

1

1. La crisi del regnat de Carles IV (1788-1808).

1

2

2. La Guerra del Francès (1808-1814).

1

3

3. Les Corts de Cadis i la Constitució del 1812.

1

4 4 4. El regnat de Ferran VII ( 1814-1833).

1

5 La Independència de l'Amèrica hispànica.

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

1

UD3 Unitat 3. La construcció de l'Estat liberal (1833-1868)

5

1. La

1. La primera gran guerra carlina (1833-1840)

1

2

2. El procés de revolució liberal 1833-1843).

1

3 Les d 3.Les diverses opcions del liberalisme.

1

4

4. La Dècada Moderada (1844-1854).

1

5 El Bi

5. El Bienni progressista (1854-1856). La fi del sistema isabelí (1856-1868).

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final
UD4 Unitat 4. El Sexenni Democràtic (1868-1874)

UD5U

5

1. Les causes de la revolució.

1

2. La Revolució de Setembre de 1868.

1

3. El regnat d'Amadeu de Savoia (1871-1873).

1

4. La Primera República Espanyola (1873-1874).

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

1

Unitat 5. Transformacions agràries i expansió industrial al segle XIX

5

1. 1. Les transformacions de l'agricultura.

1

2. 2. L'evolució demogràfica.

1

3. 3. La industrialització de Catalunya.

1

4. 4. L'estructura industrial d'Espanya.

1

5. 5. El ferrocarril i el mercat. Hisenda, banca i diners.

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

UD6U

Unitat 6. Societat i moviments socials al segle XIX

5

1. 1. De la societat estamental a la societat de classes.

1

2. 2. Els nous grups dirigents. Les classes populars.

1

3. 3. Vida quotidiana i comportaments socials. Les primeres organitzacions obreres.

1

4. 4. L'arribada de l'internacionalisme (1868-1874). Anarquisme i socialisme (187419 1900)

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

1
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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
2

Exercicis pràctics

Treballs

Proves finals/ globals
escrites

6

1

1

30%

20%

10%

40%

2on Trimestre (12 setmanes)
Unitat 7. L'època de la Restauració Borbònica (1875-1898)
UD7

Altres *

Hore fet
s

8

1

1. El sistema de la restauració.

2

2

2. La vida política i l'alternança en el poder.

1

3

3. Les forces polítiques marginades del sistema.

2

4. La guerra d'Ultramar.

1

5. Les conseqüències del desastre del 98.

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

1

5

UD8 Unitat 8. Orígens i consolidació del catalanisme (1830-1901)

8

1 Una nova cultura catalanista.

1

2 Els inicis del catalanisme polític.

2

3 El catalanisme conservador.

2

4 La formació de la Lliga Regionalista.

1

5 Nacionalismes i regionalismes a l'Estat espanyol.

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

1

UD9 Unitat 9. Transformacions econòmiques i socials al primer terç del segle XX

4

1 L'evolució demogràfica.

1

2 Endarreriment agrari i conflictivitat pagesa.

1

3 Els progressos de la indústria. L'evolució de l'economia.

1

4. Els canvis socials.

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

UD10 Unitat 10. La Crisi del sistema de la Restauració (1898-1931)

8

1 El reformisme dinàstic.

1

2 Les forces de l'oposició.

1

3 Catalanisme i republicanisme (1901-1909).

1

4 La Mancomunitat de Catalunya (1914-1925).

1
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5 La crisi del 1917.

1

6 La descomposició del sistema (1917-1923).

1

7 La dictadura de Primo de Rivera (1923-1930).

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

1

UD11 Unitat 11. La segona República i la Catalunya autònoma (1931-1936)

8

1 La proclamació de la República i el període constituent.

1

2 Les reformes del bienni d'esquerres (1931-1933).

2

3 La Catalunya autònoma

1

4 Els problemes de la coalició republicanosocialista.

1

5 El Bienni Conservador.

1

6 El Front Popular.

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

1

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

Treballs

Proves finals/globals
escrites

2

1

1

1

20%

10%

40%

30%
car tipus de PAC)

3er Trimestre (11 setmanes)
UD12 Unitat 12 La Guerra Civil (1936-1939)

Altres *

Hore fet
s

8

1 L'esclat de la Guerra Civil.

1

2 La zona republicana: La revolució continguda.

2

3 La zona insurrecta: La creació d'un Estat totalitari.

1

4 Les operacions militars.

2

5 La vida a la rereguarda.

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

1

UD13 Unitat 13. El franquisme: La construcció d'una dictadura( 1939-1959)

7

1 Un règim dictatorial.

1

2 Una repressió institucionalitzada.

1

3 Relacions internacionals i evolució del règim.

1

4 L'estructura del nou Estat.

1

5 Autarquia i racionament.

1

6 L'oposició: exili i resistència.

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

1

UD14 Unitat 14. El franquisme: creixement econòmic i immobilisme polític
1 El canvi d'orientació de l'economia.

7
1
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2 Els anys de creixement econòmic.

1

3 Creixement demogràfic i canvi social.

1

4 Reformisme franquista i immobilisme.

1

5 Conflictivitat social i oposició política.

1

6 La crisi de la dictadura.

1

Revisió de conceptes, dubtes i avaluació final

1

UD15 Unitat 15. Transició, democràcia i autonomia

10

1 L'inici de la Transició (1975-1978).

1

2 La recuperació de l'autonomia.

1

3 Crisi econòmica i obstacles a la democràcia.

1

4 La consolidació democràtica (1978-1982).

1

5 Els governs de la democràcia (1982-2008).

1

6 La Catalunya autònoma.

1

7 Desenvolupament econòmic i canvis socials.

1

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

d e

P r o v e s

3

d ' A v a l u a c i ó

C o n t í n u a

Proves parcials
escrites

Exercicis pràctics

Treballs

Proves finals/globals
escrites

2

5

1

1

30%

20%

10%

40%

Altres *

AVALUACIÓ I QUALIFICACIÓ DE LA MATÈRIA
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 activitats avaluables que poden ser proves escrites (exàmens
parcials), exercicis pràctics i/o 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 realització d’exercicis i activitats i treball és obligatòria. Si no s’entreguen, la nota serà
un 0.
Al final de l'avaluació es farà un examen global, dins de la setmana d’exàmens de 1er i 2on trimestre.
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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 farà i comentarà a la pissarra.
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
· 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
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 de l’avaluació i que
es considerin proves avaluables (A) tindran una valoració determinada P.
Per tant,

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 3 punts.
En el cas de que NG<4 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 <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) <5 tindrà una NF <5 i el curs suspès i podrà
recuperar amb l'examen de convocatòria ordinària i millora de nota.
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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 la finalització 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 la finalització 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, fet que no implica la seva qualificació.
La nota de recuperació (RE) es convertirà amb la nova NA de l'avaluació corresponent.
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
abastarà 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 el proposa el professor que imparteix la matèria, basant-se
en uns criteris comuns de tot el departament, i serà el mateix per a tots els alumnes. Els criteris
d'avaluació d'aquest examen extraordinari seran els fixats pel Departament d'Educació de la Generalitat
de Catalunya. Els criteris vigents, en 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.

3. Valoració gramatical i expressiva
A criteri final de cada professor, els exàmens i activitats avaluables podran ser penalitzades fins a - 0.5
punts, en cas de mancances i errors ortogràfics, sintàctics, expressius i de presentació.
4. Competència Comunicativa
L'avaluació de la

competència

comunicativa es farà seguint els criteris acordats en la

Comissió Pedagògica de Batxillerat
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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. El dossier d'apunts i els exercicis de seguiment del temari
Suposen el 20% de la nota d'avaluació
3. Els treballs històrics individuals i de grup
Suposen el 10% de la nota d'avaluació

BIBLIOGRAFIA BÀSICA I ALTRES RECURSOS
TÍTOL

AUTOR

EDITORIAL

Hi és a la
BIBLIOTECA
?

Vicens Vives

Sí

I. Álvarez,
HISTÒRIA HB
ISBN 9788468236056

M.García
Sebastián,
C. Gatell,
J.C.Gibaja,
M. Risques
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LECTURES PRESCRIPTIVES (si n'hi ha)
EDITORIAL

Hi és a la
BIBLIOTECA

ADRECES ELECTRÒNIQUES
http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/hmc/materiesitemeshistoriadelmoncontemporani.htm
https://armandfiguera.jimdo.com/hist%C3%B2ria-d-espanya-i-catalunya-2n-batx/
http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/cataluny.htm
http://www.xtec.cat/~aguiu1/socials/hist03.htm
http://www.claseshistoria.com/
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