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OBJECTIUS
Identificar i apreciar la pluralitat de les comunitats socials a les quals pertanyen els
alumnes i saber valorar la diversitat lingüística i cultural com a dret que tenen els pobles a la
seva identitat.
Resoldre problemes i dur a terme senzilles investigacions aplicant procediments bàsics
d’investigació característics de les Ciències Socials.
Realitzar tasques en grup i participar en discussions i debats amb una actitud crítica i
tolerant.
Fomentar l’esperit crític i la capacitat d’anàlisi de l’alumne davant el món que l’envolta.
Conèixer el passat més immediat del nostre país.
Identificar els processos i mecanismes bàsics que regeixen el funcionament dels fets
socials, utilitzar aquest coneixements per comprendre les societats contemporànies, analitzar
els problemes més greus de les mateixes i formar-se un judici personal.
Identificar i analitzar les interrelacions que es produeixen entre els fets polítics,
econòmics i culturals que condicionen la trajectòria històrica de les societats humanes, així
com el paper dels individus dins les societats. Assumint que aquestes societats són el resultat
de complexes i llargs processos de canvi que es projecten en el futur.
Conèixer els aspectes fonamentals de la denominada Història moderna, així com saber
identificar els processos històrics més destacats del període.
Descriure els trets fonamentals de la revolució burgesa i industrial i la liquidació de
l’Antic Règim i els canvis i transformacions que això va suposar.
Conèixer, analitzar i valorar els principals esdeveniments dels segles XIX i XX.
Entendre el procés històric com un conjunt de fets interelacionats, per tant
indispensables per entendre el moment present.
Analitzar i valorar l’impacte actual del constant desenvolupament científic i tècnic sobre
la nostra societat.
CONTINGUTS
I. L’ÈPOCA DE LES REVOLUCIONS
1. El segle XVIII: la crisi de l’Antic Règim
2. Liberalisme i nacionalisme
3. La industrialització de les societats europees
4. L’Espanya del segle XIX: la construcció d’un règim liberal
5. Industrialització i societat en l’Espanya del segle XIX
II. LES GRANS TENSIONS INTERNACIONALS
6. L’època de l’imperialisme
7. L’Art del segle XIX
8. El període d’entreguerres (1919-1939)
9. Temps de confrontació a Espanya (1902-1939)
III. EL MÓN DESPRÉS DE LA SEGONA GUERRA MUNDIAL
10. La Segona Guerra Mundial i les seves conseqüències
11. Un món bipolar
12. Espanya durant el franquisme
IV. CAP A UN NOU MIL·LENNI
13. Espanya en democràcia
14. La Unió Europea
15. El món actual
16. L’art del segle XX

CRITERIS D’AVALUACIÓ
Els exàmens podran ser d’un o dos temes.
D’alguns temes es farà un treball (individual o en grup).
Les activitats es corregiran a classe i s’han de dur sempre al dia.
Els treballs s’han de lliurar la data prevista.
Els quaderns o d’altres tasques realitzades a classe han d’estar sempre al
dia i ben presentades, ja que en qualsevol moment es poden demanar.
- Per poder fer la mitjana i aprovar l'avaluació la nota mínima de cada
examen ha de ser d'un 4.
- El curs s'aprova si la mitjana dels tres trimestres és igual o superior a 5.
Serà necessari tenir com a mínim un 4 de cada avaluació per poder fer la
mitjana, Si el professor ho considera, es podran realitzar recuperacions a
final de curs.
- La matèria s’ha de dur sempre al dia, per tant és molt important la
constància en el treball, si no es fa així és molt difícil seguir el curs.
- Les errades ortogràfiques i la incorrecta expressió escrita baixaran nota
(fins a un punt en les proves escrites de qualsevol tipus) , per tant
s’han d’evitar sempre.
- En cap cas podrà ser avaluat positivament aquell alumne/a que, malgrat
tenir una mitjana d’exàmens i treballs igual o superior a 5, presenti
problemes seriosos d’assistència i/o disciplina (arribar tard de manera
reiterada, faltar sense justificació, molestar dins l’aula, no respectar als
companys i/o professora, mostrar una actitud negativa envers la matèria,
no realitzar amb regularitat els deures,...)
portarà a una avaluació
negativa.
- El curs s'aprova si la mitjana dels tres trimestres és igual o superior a 5. Si el
professor ho considera, es podran realitzar recuperacions a final de curs.
- Respecte als exàmens de setembre i d’assignatures pendents de
cursos anteriors, l’alumne haurà de presentar-se de tota la matèria
completa. L’examen comptarà un 70% de la nota i per aprovar
l’assignatura la qualificació no podrà ser inferior a 3 punts. A més
haurà de presentar una feina complementària, sense la qual no es
podrà presentar a l’examen, fixada pel departament, que equivaldrà al
30% de la nota. La feina complementària s’haurà de presentar
correctament i en la seva totalitat el dia de l’examen.
-

-

-

-

10% de la nota.
o Actitud. Bon comportament, assistència, participació, interès,
respecte cap al professor i companys, lliurament puntual dels
treballs.
20% de la nota.
o Procediments.
Constància en la feina, realització d’activitats i
treballs, intervencions a classe, dur al dia els deures, treballs per a
pujar nota, correcció dels quaderns... ,
70% de la nota.
o Conceptes. Nota dels exàmens.

MATERIAL
És obligatori dur el llibre a classe cada dia
L’alumnat ha de tenir un quadern destinat exclusivament a
l’assignatura i es podrà optar entre un quadern d’espiral o un arxivador
Si s’escolta a classe, es fan els deures i treballs i s’estudia no és difícil aprovar, ja
que l’examen es basarà en la feina i l’explicat a classe. Però tractant-se del darrer
curs d’ESO, sí que s’exigirà un esforç important per part vostra.

