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1.- Distribució i seqüenciació dels continguts. 
 

Distribució dels continguts durant el curs 

1a avaluació 2a avaluació 3a avaluació 

- Repàs dels continguts 
estudiats a 4t d'ESO*: l'Antic 
Règim, la Revolució Francesa i 
les revolucions burgeses i 
liberals (1789-1848), la 
revolució industrial i el 
moviment obrer, el domini 
europeu del món (1870-1914), 
la Pau Armada, la primera 
Guerra Mundial i la Revolució 
russa. 
 
Unitat 1.- El període 
d'entreguerres (1919-1939): 
les conseqüències de la 
Primera Guerra Mundial, la crisi 
de 1929 i els seus efectes, els 
models polítics vigents i el 
triomf dels totalitarismes 
(feixisme i nazisme). 
 
Unitat 2.- La Segona Guerra 
Mundial (1939-1945). 

Unitat 3.- Un món bipolar: la 
Guerra Freda i els seus 
conflictes. 
 
Unitat 4.- L'imperialisme, la fi 
dels imperis colonials i el 
procés d'independència de les 
antigues colònies. 

Unitat 5.-El bloc comunista 
(1947-1991). 
 
Unitat 6.- El bloc capitalista 
(1945-1991). 
 
Unitat 7.- El món actual i els 
seus conflictes. 

* Per decisió departamental i atenent al fet que els continguts de la matèria de Ciències Socials de 4t d'ESO i d'Història                      
del Món Contemporani són idèntics, a 1r de Batxillerat es tractaran de manera detallada els continguts i unitats                  
didàctiques corresponents al període comprès entre 1919 i l'actualitat, que es varen analitzar de manera superficial al                 
curs passat o que, per manca de temps, no es varen arribar a estudiar. D'aquesta manera, l'alumnat tindrà la                   
possibilitat d'adquirir coneixements sobre etapes històriques i esdeveniments més propers cronològicament, que, per             
la seva influència directa en el nostre món actual, resulten de gran importància i interès. Per altra banda, el fet                    
d'arribar fins als nostres dies, permetrà l'anàlisi detallada de fets i conflictes internacionals vigents a l'actualitat.  
 
2.- Criteris d'avaluació. Estratègies i procediments d'avaluació d'ensenyament–        
aprenentatge. 
 

1.Comprendre els principals processos i esdeveniments històrics rellevants del món          
contemporani, ubicar-los en el temps i l’espai, destacar-ne, si s’escau, la seva importància             
sobre fets del present.  
2. Identificar els aspectes econòmics, socials, polítics, tecnològics i culturals que caracteritzen            



els esdeveniments històrics i els processos de canvi.  
3. Establir les relacions entre els estats durant els segles XIX i XX i les causes i conseqüències                  
que tingueren a escala europea i mundial.  
4. Analitzar situacions i problemes del present des d’una perspectiva global i valorar-ne els              
orígens i les relacions d’interdependència.  
5. Valorar positivament la democràcia, la llibertat i la solidaritat davant problemes socials,             
defensar els valors democràtics i els drets humans i lluitar contra discriminacions i injustícies.  
6. Entendre la història com un procés en constant re elaboració i aplicar idees amb caràcter                
crític, així com revisar-ne d’altres amb les noves informacions, i corregir estereotips i prejudicis.  
7. Saber utilitzar les diverses fonts per a l’estudi històric: la pròpia realitat, les fonts històriques,                
els mitjans de comunicació o les noves tecnologies. Obtenir hipòtesis mitjançant la selecció,             
interpretació i relació de les diverses informacions.  
8. Comunicar les conclusions i hipòtesis amb un llenguatge correcte, utilitzant el vocabulari i              
terminologia històrica adients.  
9. Realitzar petites investigacions de caire històric i treballs de síntesi, ja sigui de manera               
individual o en petits grups de manera que puguin fer servir les diverses fonts primàries i                
secundàries, i adquirir així hàbits de rigor intel·lectual.  
10. Dominar la cronologia, les realitats històriques de curta i llarga durada i el temps històric, i                 
analitzar la successió de fets i la possible simultaneïtat d’aquests.  

 
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, damunt la nota de qualsevol activitat (exàmens, activitats, etc) -10.00% 
 
2.2.- Procediments de recuperació. 
 

Procediments de recuperació 

Nota mínima per fer mitjana (exàmens): 3 

Nota mínima per fer mitjana (avaluació): un sol trimestre suspès amb un 4 i dos trimestres                
aprovats. En aquest cas, es farà la mitjana de curs i, si el resultat és de 5 o més, la matèria                     
quedarà aprovada. Si la qualificació de la mitjana és inferior a 5, s'haurà de recuperar el trimestre                 
en concret.  
Si es té un únic trimestre suspès amb una nota inferior a 4, s'haurà de fer la recuperació d'aquest                   
trimestre. 
Si se suspenen dos o tres trimestres, es farà la recuperació d'aquests trimestres. 

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): al mes de juny es farà una prova escrita               
(examen) per recuperar els continguts suspesos. Si hi ha tasques o feines pendents d'entrega,              
també s'hauran d'entregar al juny. Aquesta darrera qüestió és una condició indispensable per fer              
la mitjana de curs.  

Exercicis de recuperació (exàmens i/o tasques): si la matèria queda pendent per a 
setembre, es farà un examen escrit dels continguts no assolits durant el curs. 
 
 

Matèries pendents 

Protocol de pendents: al llarg del present curs, es farà un examen als alumnes de 2n de                 



Batxillerat que tinguin pendent Història del Món Contemporani de 1r de Batxillerat. Els alumnes              
en concret hauran de consultar el taulell d'anuncis, on se'ls informarà del lloc i la data de                 
realització de l'examen. En cas de no aprovar quest examen, es farà la recuperació de la matèria                 
al setembre, a la data i lloc que s'establesquin a tal efecte. 
 
3.- Materials i recursos didàctics.  
 
 

Materials didàctics 

Llibre de text: Hª del Món Contemporani de l'editorial Vicens Vives 

Recursos i materials: dossier elaborat pel professor i fotocopiat per a l'alumnat. Aquest dossier              
inclou tota la informació teòrica de la matèria. Hi haurà com a llibre de lectura obligatòria                
«MAUS», d'Art Spiegelman. 
 

 
 
 
 
4.- Activitats complementàries i extraescolars. 
 

Activitats complementàries i extraescolars + preu aproximat 

1a 
avaluació 

Preu 2a avaluació Preu 3a avaluació Preu Pendent 
de 
concretar 

Preu 

        
  



 
 
 
 


