
CURS:
2020 - 2021

ASSIGNATURA: HISTÒRIA D'ESPANYA
Curs: SEGON DE BATXILLERAT  

ORGANITZACIÓ DELS CONTINGUTS DURANT EL CURS

Des de la Prehistòria fins a l’entrada d’Espanya a la CEE.
1a avaluació: des de la Prehistòria fins al segle XVIII.
2a avaluació: el segle XIX.
3a avaluació: el segle XX.
METODOLOGIA

Explicacions del  professor, participació  i  treball  de l’alumnat.  Les classes  constaran  d'una  explicació
introductòria basada en esquemes i el llibre de text, a més de material complementari lliurat pel professor.
Després es realitzaran activitats  relacionades amb el  tema sobretot  amb material  de suport:  mapes,
textos, gràfiques, algun documental o fragment de pel·lícula (sempre en la mesura que els temps ho
permeti), etc., sobretot per aclarir i aprofundir amb alguns aspectes que no hagin quedat prou clars. Es
treballarà d'una forma especial el comentari de text i de mapa històric. Utilitzarà l’Aula Digital. Es revisarà
i corregirà la feina que ha de fer l'alumnat. Com s’ha fet en cursos anteriors, s'intentarà convidar a alguns
professors especialistes a fer una conferència relacionada amb el  temari  o amb temes d’investigació
històrica.

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

Llibre de text : Història d’Espanya Sèrie “Descobreix” de l'Editorial Santillana.
Materials aportats pel professor.
PROCEDIMENTS  PER A L’AVALUACIÓ

Exàmens: hi haurà un mínim de dues proves escrites a cada avaluació. El model de control anirà en
funció de la prova de PBAU i s'aplicaran els mateixos criteris de correcció.
Treballs individuals: elaboració i comentaris dels mapes de les proves de PBAU, anàlisi i comentaris de
documents i gràfics.
Durant el curs s’haurà de fer un treball  obligatori, que s’haurà de presentar després de les vacances de
Pasqüa i incidirà en la nota final de l'avaluació.
Actitud: Haurà d'ésser positiva respecte a les persones i als material, a més del compliment de les
normes del centre.
CRITERIS DE QUALIFICACIÓ

La qualificació numèrica de l’assignatura serà sobre un màxim de 10 punts i per obtenir una avaluació
positiva s’haurà d’aconseguir un mínim d’un 5.

Les proves escrites tindran el mateix format per tal d'acostumar-se a les de PBAU. Una pregunta pràctica
(mapa,  text,  gràfic,  imatge…)  amb  una  sèrie  de  qüestions   a  respondre  i   preguntes  teòriques  a
desenvolupar.

Els continguts de la relació de mapes de les PBAU seran acumulatius al llarg del curs. En els exàmens es
podrà incloure una pregunta sobre aquests continguts.

Hi haurà un examen global final. Per aquells alumnes que han aprovat durant tot el curs l'examen global
comptarà com un examen més de la tercera avaluació. Per contra, aquells alumnes que han suspès
alguna o algunes avaluacions si treuen una qualificació de 5 o superior del global aprovaran l'assignatura.

9 punts: la nota mínima per fer mitja ha de ser com a mínim un 2,5.   Treure menys d’un 2,5 a un examen
implica que la matèria d’aquesta prova queda suspesa i la nota de l’avaluació del butlletí serà insuficient,  
1  punt:  tasques  realitzades  pels  alumnes.  També  es  valorarà  l’actitud  positiva  en  vers
l’assignatura i el respecte a les normes del centre.
Les faltes d'ortografia baixaran la nota (0,1 per falta) fins a un màxim de 1 punt. La manca de correcció
ortogràfica, de cohesió textual i de coherència seran penalitzades aixi com també la manca d'adequació
de l'expressió.
En el cas de que un alumne copiï, traurà un 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 final  sortirà de la mitjana de les tres notes de les avaluacions, sempre que aquestes
estiguin aprovades.

RECUPERACIÓ



Quan un alumne dugui una de les avaluacions suspeses podrà optar a la recuperació global (examen
global de final de curs). L'alumne que aprova l'examen global aprova el curs, però la nota final de curs
serà la mitjana de les tres avaluacions.

Qui suspengui pel juny haurà de recuperar tota l’assignatura per l'avaluació extraordinària de juny
(l'antic setembre).

RECUPERACIÓ DE PENDENTS
Els alumnes que tenguin la Història del Món Contemporani de 1r de batxillerat pendent, el Departament els prepararà
proves de recuperació en dues tandes (una dins la 1a avaluació i l'altra dins la 2a avaluació), els professors del curs
actual els faran el seguiment.
En el cas de no superar-les a final de curs faran una prova global.
Pel setembre també hi haurà una prova global.
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 previsiblement impediran el viatge d’estudis que en els darrers anys ha
organitzat el Departament de Geografia i Història. Així i tot, si les circumstàncies ho permetessin aquest es podria fer
donada la seva importància pedagògica i interdisciplinar  (Geografia i Història, Llengües Clàssiques i Economia). En
aquest darrer cas, s’informaria detalladament als alumnes interessats i a les seves famílies. 
PROFESSORAT
Arnau Company, Joana Maria Garcías i Miquel Monserrat.


