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DEPARTAMENT DE GEOGRAFIA I HISTÒRIA
CURS 2016 – 2017 NIVELL: 1r Batxillerat PROFESSOR: Òscar Costa
MATÈRIA: Historia del Món Contemporani-(Modalitat Humanitats i CCSS)
1. MATERIAL
El llibre de text que s’utilitzarà durant aquest curs serà Hª del món Contemporani-Edit. Vicens Vives
Material: llibreta o fulls per presentar apunts i dossier d’activitats i exercicis.

3. PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ
Blocs Temàtics, Temes, ...
1: Els orígens del món contemporani
1. CLAUS DEL MÓN CONTEMPORANI. El món
econòmic, social i polític del segle XIX i la 1era part del
segle XX.
2. La Segona Guerra Mundial. (1939-1945)
3. Un món bipolar.

Bloc 2: El món actual . I

TEMPORITZACIÓ (Trimestral)
1r trimestre

2n trimestre

4. La Fi dels imperis colonials.
5. El Bloc comunista(1947-1991)
6. El Bloc capitalista.

3r trimestre

Bloc 3: El món actual. II 1989- 2008.
7. La dissolució de l’URSS i el nou ordre internacional.
8. Globalització, desenvolupament tecnològic i canvi
social. Els nous conflictes. Els reptes d’Europa.

4. ACTIVITATS
Es farà una visita didàctica a l’Arxiu Nacional de Catalunya, que es realitzarà al tercer trimestre. Es valorarà la possibilitat
d’assistir a exposicions i/o altres esdeveniments relacionats amb la matèria, si es produeixen durant el curs.

5. CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ
Per avaluar la matèria es realitzaran dues proves, com a minin, per trimestre i treballs d’aprofundiment dels temes. Una prova
no realitzada, per motius justificats, podrà ser recuperada, en la propera prova convocada. En cas de no presentar-se, sense
raons prou justificades, el professorat pot considerar, d’acord amb la normativa, que l’examen de recuperació es realitzi a les
proves de recuperació de final de curs.
El desenvolupament de les competències bàsiques es treballa a partir dels continguts i dimensions: geogràfica, històrica,
cultural i artística i ciutadana de la matèria, i es valora en el desenvolupament i avaluació de la matèria en la proporció
següent:
Proves 70%

Treball regular i ben presentat

20%

Actitud i interès en la Matèria 10%

Una avaluació suspesa durant el curs, pot ser recuperada per la mitjana del curs. Si aquesta mitjana no dona un resultat de 5,
o si hi ha més avaluacions suspeses, l’alumnat haurà de presentar-se a la prova de recuperació de final de curs.
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L’alumnat que, per haver suspès dos o més avaluacions, s’ha de presentar a la prova extraordinària de final de curs i la
supera, tindrà una qualificació d’aprovat, 5, com a resultat del curs en la matèria
Si hi ha alumnat amb la matèria pendent del curs anterior, serà convocat a una prova de recuperació, durant el 3r trimestre del
curs. Pel que fa a la recuperació del setembre l’alumnat haurà de presentar un dossier de treball el dia de l’examen. Les proves
constaran d’un comentari de text i/o exercicis escollits dels efectuats durant el curs.
Sant Cugat del Vallès, 12 de setembre de 2017

