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ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS 

AVALUACIÓ 1:  del tema 1 al tema 6

AVALUACIÓ 2:  del tema 7al tema 10.

AVALUACIÓ 3 : A partir del tema 11 .
METODOLOGIA

Explicació del professorat, participació i treball de l’alumnat

L’aprenentatge es pretén que sigui significatiu i no únicament mecànic, memorístic i repetitiu.

La finalitat és que l’alumnat construeixi i assimili nous coneixements i significats, modificant i reordenant els seus 

coneixements previs.

Es procurarà la revisió i correcció de la feina i els deures.

Promoure el treball autònom de l’alumne.

Lectures, resums, esquemes, apunts d’aula.

Utilització de l’Aula Digital.

Realització de petits treballs, comentari de text, mapes... 

Donat el context actual, si per qualsevol circumstància les classes no es poguessin impartir presencialment totes

les tasques es faran telemàticament seguint les instruccions del centre i del professorat. En tot moment l’alumnat

serà informat d’aquest  i de qualsevol canvi que es pogués produïr al llarg del curs.

MATERIALS

 El llibre de text Història del Món Contemporani,  Sèrie Descobreix, de l'Editorial Santillana.

.  Revistes de caràcter històric. 

.  Articles de premsa.

. Mapes temàtics polítics i econòmics.

. Documentals i pel·lícules de caràcter històric.

. Mitjans de comunicació; diaris, ràdio, televisió.

. Aprofitament de les noves tecnologies o TIC’s. Aula Digital.
PROCEDIMENTS  PER A L’AVALUACIÓ

- Controls:  generalment farem dues proves escrites per avaluació.  També a criteri  del professor es podran fer

proves més específiques, com comentari de texts, mapes o proves de temes concrets.

 - Deures relacionats amb el tema  que es treballa a classe i seran un reforç per a l’estudi.

- Treballs individuals/ en grup: hi ha la possibilitat de fer petits treballs, lectures...  d’ampliació o reforç de temes

tractats a l’assignatura. Durant el curs s'haurà de fer un petit treball de recerca.

- Quadern de l’alumnat: el professorat el podrà revisar en qualsevol moment.

- Actitud:  actitud positiva envers l’assignatura, respecte a les persones i els materials i compliment de les normes

del centre. MOLT IMPORTANT

- Puntualitat: En totes les tasques i feines encomanades, la puntualitat en la realització i lliurament de les mateixes

seran molt importants. 
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ 

La qualificació  numèrica de l’assignatura serà sobre un màxim de 10 punts,  per obtenir  una avaluació positiva

s’haurà d’aconseguir un mínim d’un 5. La nota mínima dels exàmens per fer mitjana haurà de ser un 3.  



9 punts: Les proves escrites (exàmens dels temes). Aquestes proves podran incloure comentaris de diferents tipus 

de documents: textos, fotografies, estadístiques, gràfics, mapes històrics, etc. Sempre inclouran una pregunta de 

vocabulari. 

1 punt: activitats fetes a l’aula i a casa, quadern, treballs...  L’actitud positiva envers l’assignatura i comportament 

dins l’aula es valorarà dins aquest apartat fins a 1 punt.

A més de tot això els alumnes han de tenir en compte les següents consideracions:

. Es valorarà que l’alumne empri les normes ortogràfiques i d’expressió adients al nivell cursat 

. De la mateixa manera els treballs entregats en retard la nota disminuirà proporcionalment fins a 2 punts.

 En el cas que un alumne copiï, traurà un 0. Consideram que aquesta pràctica és una greu falta de respecte al 

professor que serà perseguida amb la màxima severitat. Si es detecta que un alumne copia en un examen, la nota 

serà 0. En cas que el professor tengui la sospita  que qualque alumne ha copiat a una prova; aquest, d’acord amb el 

Departament, articularà altres proves per a confirmar o no la sospita. 

La  nota  de  l'avaluació  ordinària  de  juny  serà  la  mitjana  de  les  notes  de  les  avaluacions,  sempre  que

aquestes  estiguin aprovades
RECUPERACIÓ

 Després de cada avaluació, si aquesta no ha estat superada, es farà una prova de recuperació i durant el juny es 

faran recuperacions de les avaluacions no superades. En cas de suspendre la primera avaluació amb una nota igual

o superior a 3, i aprovar la segona i la tercera avaluació i, si la mitjana de les avaluacions surt aprovada, es 

considerarà el curs aprovat. 

 Els alumnes que no superin l’assignatura pel mes de juny hauran de recuperar en la convocatòria de setembre tota

la  matèria  del  curs.  L’examen  de  setembre  és  de  tot!  Encara  que  el  professor  podrà  concretar  alguna  tasca

complementària que pugui ajudar a la recuperació.

ABSÈNCIES

• En el cas de que l’alumne no es pugui presentar a una prova, haurà de presentar el corresponent justificant

i se li farà el control en la propera classe. En cas de no justificar l'absència, la  matèria pendent d’examen

s’acumularà  al  següent  control,  que  inclourà  preguntes  relacionades  amb  el  control  pendent.  Davant

qualsevol  altra  circumstància  especial,  el  Departament  valorarà  i  podrà  articular  una  altra  manera  de

recuperar l’examen.  

•  Les activitats de classe i treballs s’han de fer individualment i s’han de lliurar al professor el dia assenyalat,

contràriament se’ls baixarà la nota. Copiar les activitats és responsabilitat del que copia i del que es deixa

copiar per tant el professor pot baixar la nota a ambdós si ho detecta.

•  Es recorda que és un ensenyament presencial i és obligatori assistir a classe, en cas contrari es pot perdre

el dret a l’avaluació contínua. 
SORTIDA

Dissortadament, les circumstàncies actuals no permeten fer sortides didàctiques, pèro, en cas que l’evolució de la

situació ho possibilitàs, el Departament proposaria alguna sortida de la qual s'informarà i concretarà oportunament a

l’alumnat.

PROFESSORAT
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