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PROGRAMACIÓ I TEMPORITZACIÓ 

 

Blocs Temàtics, Temes, ...  TEMPORITZACIÓ 

(Trimestral) 

Bloc 1: 

Introducció: La  implantació de l’Estat Liberal . 
De la Restauració borbònica a la I Guerra Mundial. 

1r trimestre 
                 (4 unitats) 

Bloc 2:  

De la Dictadura de Primo de Rivera a la Guerra Civil 

2n trimestre 
                 (4 unitats) 

Bloc 3:  

De la Postguerra a la Transició Democràtica 

             3r trimestre 
                 (3 unitats) 

 

 
 
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 la pròpia de la matèria com és              
la competència en el coneixement i interacció amb el món, sense oblidar-ne d’altres de caire               
transversal com són: la competència comunicativa, la competència en recerca i la de             
gestió i tractament de la informació. El desenvolupament de les competències bàsiques es             
treballa a partir dels continguts i dimensions geogràfica, històrica, cultural i artística i             
ciutadana  de  la matèria, que es valora en la proporció següent: 

- Continguts: 80 %  Proves escrites 
- Treballs:      20%   Comentaris de text, síntesis del tema, exercicis selectivitat 

Per avaluar la matèria es realitzaran dos exàmens, com a mínim, per trimestre. En cada               
prova s'haurà d'obtenir un 4 sobre 10 per tal de poder aprovar l'avaluació. En              
recuperar aquest examen es computaran les altres notes per tal d’obtenir la qualificació de              
l'avaluació o del curs. Un examen no realitzat, per motius justificats, podrà ser recuperat,              



 
sempre que sigui possible, abans de l’avaluació trimestral, en cas contrari, es farà a les               
proves de recuperació de final de curs.  
 
D’acord amb els criteris de selectivitat, juntament a la valoració de continguts es tindrà en               
compte l’ús del lèxic específic de la matèria i la pulcritud i endreça en la presentació dels                 
exàmens i/o treballs. 
 

 
MATERIALS 
 
 
LLIBRE El llibre que s’utilitzarà durant aquest curs serà Història 2n Bat-Ed. Vicens Vives. 
MATERIAL: llibreta o fulls per presentar apunts i dossier d’activitats i exercicis. 
 
 
 

 
METODOLOGIA  
 
 
Es treballaran el continguts a classe a partir del llibre de text, explicacions a la pissarra,                
visualització de powerpoints,etcètera. Es preparen els continguts de les PAU al llarg            
del curs i es faran síntesis i/o mapes conceptuals dels temes. Es treballaran el lèxic i                
els mètodes de treball de la matèria.  
 
 
 

Sant Cugat del Vallès, setembre del 2019  
 


