
 
PROGRAMACIÓ D’HISTÒRIA D'ESPANYA. CURS 2019-2020 

2n BATXILLERAT 
 

Professorat que imparteix el nivell 

Nom i llinatges Grup 

Miquel Segura 2n Batxillerat A i B 
 

1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

Distribució dels continguts durant el curs 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

1.- Les arrels històriques 
d'Espanya. 

5.- La configuració de l'Estat 
Liberal (1833 – 1868). 

10.- La Segona República (1931 – 
1936). 
 
 
 
 

2.- L'origen de l'Estat Modern: els 
Reis Catòlics. 

6.- El Sexenni Democràtic (1868 – 
1874). 
 

11.- La Guerra Civil (1936 – 
1939). 

3.- El segle XVIII. 7.- Transformacions econòmiques 
i canvis socials al segle XIX. 

12.- El Franquisme: la construcció 
d'una dictadura (1939 – 1959). 

4.- La crisi de l'Antic Règim (1788 
– 1833). 

8.- La Restauració monàrquica 
(1874 – 1902). 

13.- El Franquisme: creixement 
econòmic i immobilisme polític 
(1959 – 1975). 

 9.- El regnat d'Alfons XIII (1902 – 
1931). 

14.- La Transició i l'Espanya 
democràtica. 

 
2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació  d'ensenyament – 
aprenentatge. 

L'avaluació del curs, es farà en tres períodes i estarà basada en la valoració de l'adquisició dels                 
coneixements i tècniques introduïdes mitjançant els següents elements:  

- Exàmens escrits, que comptaran un 90% de la nota. 

- Com a part imprescindible de l'avaluació d'aquesta matèria, que té com a eina bàsica la                
llengua, es tindrà molt present la valoració de les seves capacitats per expressar per escrit els                
seus coneixements. Per aquest motiu, un 10% de la nota dels exàmens es destinarà a               
ortografia. 

- L’alumne tindrà la possibilitat de realitzar diverses activitats, comentaris de text i de mapes,               
per assolir les destreses adients per superar les proves escrites. En aquests treballs i activitats               
s'aplicaran els mateixos criteris ortogràfics que als exàmens. La realització d'aquestes tasques            
és recomanable, però en cap cas obligatòria per superar la matèria. La seva qualificació              
representarà un 10% de la nota. 

Tots aquests criteris queden pendents de ratificació segons el guió que es facilitarà a la reunió                



de coordinació per a les PBAU que estableixi la UIB. 

  



2.1.- Estàndards d'aprenentatge avaluables. 
 

Criteris i instruments de qualificació i d'avaluació 

Nombre mínim de parcials per avaluació 2 

Exàmens, exercicis teòrics... 90.00% 

Pràctica, entrega de quadern, tasques i actitud... 10.00% 

Correcció lingüística -10.00% 
 
2.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 

Nota mínima per fer mitjana (exàmens): no hi ha nota mínima 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació): 4 

Exercicis de recuperació MAIG:  
Tot l'alumnat farà un examen final de tots els continguts del curs. 
Si l'alumne té totes les avaluacions aprovades, comptarà com una nota més per fer la mitjana. 
Si l'alumne té algun contingut a recuperar, ho farà amb aquesta prova. 

Exercicis de recuperació JULIOL:  
Es recuperen tots els continguts del curs amb un examen final. 
 
3.- Materials i recursos didàctics.  
 

Materials didàctics 

Nivell: 2n de batxillerat 

Altres recursos Dossier del professor 
Material a la plataforma virtual “Google Classroom” 

 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 

1a avaluació Preu 2a 
avaluació 

Preu 3a 
avaluació 

Preu Pendent de 
concretar 

Preu 

  Olimpiada 
d'Història 
(UIB) 

4€ 
aprox
. 

    

 
 


