
 

 
 

PROGRAMACIÓ CURTA 
 

Departament: Ciències Socials  Estudis: Batxillerat  

Matèria: Història del món contemporani Curs: 1er  

Professor/a: Jordi Calm  Hores/setmana: 4 

 

PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

Bloc I: 1ra 
Avaluació 
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 II: 2na 
Avaluació  
El món actual I 

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

Bloc III: 3era 
Avaluació  
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.  

 
 
CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ I RECUPERACIÓ  
 
L’avaluació és contínua i té en compte l’evolució i progressió de l’alumnat per a              
 l’assoliment de les competències bàsiques de batxillerat, especialment les  pròpies de           
la matèria com són: La competència en la dimensió temporal de l’experiència social             
humana, la competència en la crítica de les fonts històriques i la competència social i               
cívica, sense oblidar-ne altres de caire transversal  
El desenvolupament de les competències bàsiques es treballa a partir dels continguts 
de  la matèria, que es valora en la proporció següent: 
 

TREBALL REGULAR I BEN 
PRESENTAT 

20% 

CONTINGUTS I PROVES 80% 

TOTAL AVALUACIÓ 100% 

 
 



 

 
 

 

Per  avaluar la matèria es realitzaran dues proves per trimestre i  treballs           
d’aprofundiment dels temes. En cada prova s'haurà d'obtenir un 4 sobre 10 per tal de               
poder aprovar l'avaluació. Una prova no realitzada, per motius justificats, podrà ser            
recuperada, sempre que sigui possible, abans de l’avaluació trimestral . 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. 
Una avaluació suspesa durant el curs, pot ser recuperada per la mitjana del curs. Si 
aquesta mitjana no dóna 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. 
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. 
 
 

 
MATERIALS 
 
1.LLIBRE El llibre que s’utilitzarà durant el curs serà Història del món contemporani.             
Edit. Vicens Vives 
 

2.MATERIAL: llibreta o fulls per presentar apunts i dossier d’activitats i exercicis  
 
 
3. CLASSROOM: plataforma virtual per penjar material adicional  
 
 

    Sant Cugat del Vallès, setembre del 2019 
 


