
ÀMBIT:   SOCIALS                NIVELL:  2n de Batxillerat

MATÈRIA:  HISTÒRIA                    ÀREA:  CIÈNCIES SOCIALS

Objectius competencials
1.Identificar,  analitzar  i  explicar,  situant-los  adequadament  en  el  temps  i  en  l'espai,  els
esdeveniments i processos històrics més significatius, tant en l'àmbit d'Espanya en general com
de Catalunya  en particular  al  llarg  del  segle  XIX i,  sobretot,  del  segle  XX,  valorant  la  seva
significació en el procés històric i les seves repercussions en el present.
2.Interpretar de manera àmplia els principals processos econòmics, polítics i socioideològics, així
com  alguns  dels  principals  problemes  històrics  que  configuren  la  història  de  Catalunya  en
particular i la d'Espanya en general, tenint en compte els referents comuns i les particularitats,
dins una visió respectuosa del caràcter plurinacional de l'estat.
3.Referenciar, en el context de la història europea i del món, els principals processos històrics
esdevinguts a Catalunya i a Espanya durant el segle XX, tot relacionant-los, quan calgui, amb les
arrels més pròximes del segle XIX.
4.Seleccionar, analitzar i interpretar informació històrica de fonts directes i indirectes, valorar les
diverses interpretacions  historiogràfiques i  realitzar  algunes activitats  d'indagació i  síntesi  per
obtenir  conclusions  raonades  sobre  alguns  aspectes  de  l'evolució  històrica  de  Catalunya  i
Espanya, aplicant la terminologia apropiada.
5.Conèixer  les  normes  bàsiques  que  regulen  les  institucions  democràtiques  i  participar
activament,  democràticament  i  críticament,  en  la  cultura,  la  societat  civil  i  les  institucions
democràtiques de Catalunya i d'Espanya.
6.Valorar la història com a disciplina i l'anàlisi històrica com un procés en constant reelaboració, i
emprar el coneixement històric per argumentar les pròpies idees i revisar-les de manera crítica,
tenint en compte nova informació i superant estereotips i prejudicis.
7.Realitzar activitats d'indagació i síntesi en què s'analitzi, contrasti i integri informació diversa,
valorar  el  paper  de  les  fonts  i  els  diferents  punts  de  vista  dels  historiadors,  i  comunicar  el
coneixement històric adquirit per mitjà de diversos suports i amb el rigor intel·lectual requerit.
8.Mantenir  una  actitud  solidària  davant  els  conflictes  de  la  societat  actual,  tot  rebutjant  les
desigualtats i  la intolerància i  valorant la pau, els drets humans i la democràcia com a drets
fonamentals de tots els éssers humans.

Competències Bàsiques
Les qualificacions  finals  del  curs faran referència al  grau d’assoliment  de les competències
següents.
Específiques de la matèria

1.Competència en la dimensió temporal de l’experiència social humana: l’alumnat ha de 
conèixer, identificar i aplicar a les informacions i fonts històriques les convencions cronològiques
habituals, les formes de la seva representació i les categories temporals del temps històric 
(successió, durada, simultaneïtat i ritme).
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 2.Competència en la crítica de les fonts històriques: l’alumnat ha de en verificar la veracitat 
mitjançant l’anàlisi de diverses fonts (textuals, icòniques, gràfiques, estadístiques, 
cartogràfiques, orals, etc.) i també s’ha d’introduir en el mètode de l’historiador intentant establir 
fets i interpretacions del passat a partir del contrast i comparació de fonts dins d’algun dels 
models de la historiografia actual. 
3.Competència social i cívica:  desenvolupament de la facultat de formar-se una consciència 
històrica, sentint-se partícips de la construcció de la realitat social mitjançant les diferents 
generacions, i de tenir interès a preservar les memòries plurals dels diferents protagonistes del 
passat.

Generals del batxillerat:
1.Competència comunicativa: ús de recursos orals i escrits utilitzats en diversos contextos 
propis de la matèria d’Història 
2.Competència en gestió i tractament de la informació: capacitat d’analitzar, trobar i 
seleccionar diferents recursos, a partir de fonts diverses, tan escrites com aquelles que es 
troben a internet. 
3.Competència digital: utilització de les TIC de forma segura i adequada. 
4.Competència en recerca: formulació de preguntes i resolució de problemes que es 
plantegen dins de cada matèria i la capacitat de resoldre’ls utilitzant eines diverses. 
5.Competència personal i interpersonal: desenvolupament de capacitats i destreses que 
permeten l’autoconeixement i el coneixement dels altres  que permeten el treball col·laboratiu. 
6.Competència en el coneixement i interacció amb el món: capacitat d’utilitzar els 
coneixements adquirits al llarg de l’escolarització

Continguts 
Els continguts, directament vinculats a les competències esmentades són els següents:

1r BLOC DE CONTINGUTS: 
● Antecedents  històrics del segle XIX 

2n BLOC DE CONTINGUTS:
● Fets rellevants del segle XIX a partir de l’últim terç del segle centrats a Espanya i Catalunya 

3r BLOC de continguts:
● Primer terç del segle XX i en concret, la Segona República i la Guerra Civil

4t i 5è BLOC de continguts:
La Dictadura franquista i la Transició democràtica

Criteris d’avaluació
1.Conèixer i utilitzar les tècniques bàsiques d’indagació i explicació històrica, seleccionar i 
contrastar informació procedent de diferents fonts, valorar críticament el seu contingut i 
comunicar els resultats amb rigor i usant el vocabulari adient. Relacionar la dimensió local dels 
fenòmens amb contextos més generals. 
2.Reconèixer, situar cronològicament i valorar els processos i esdeveniments rellevants 
anteriors a l’època contemporània que permetin l’anàlisi de situacions posteriors i les 
particularitats de l’evolució històrica de Catalunya i d’Espanya.
3.Analitzar i caracteritzar la crisi de l’Antic Règim a Catalunya i Espanya, així com el procés de 
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construcció de l’estat liberal, reconeixent l’abast dels canvis i les seves limitacions, i relacionant 
les fases particulars amb el context europeu.
4.Descriure i analitzar, per mitjà de les fonts estadístiques i gràfiques, la naturalesa i dimensió 
dels canvis socials i econòmics que tenen lloc al llarg del segle XIX, posant un èmfasi especial 
en les particularitats del procés industrial i del moviment obrer a Catalunya
5.Descriure el sistema polític de la Restauració i identificar algunes de les realitzacions i 
fracassos de l’etapa.
6.Caracteritzar els trets bàsics de les formulacions culturals i ideològiques del nacionalisme 
polític a Catalunya.
7.Valorar la transcendència històrica de la Segona República, identificant els projectes 
modernitzadors i les realitzacions, a partir del contrast de diferents fonts històriques.
8.Caracteritzar i analitzar l’obra de la Generalitat republicana en el seu context històric.
9.Resumir les causes, desenvolupament i conseqüències de la Guerra Civil espanyola, amb un 
èmfasi especial en l’evolució del conflicte a Catalunya i la situació de la població civil, i 
identificar les implicacions internacionals de l’esdeveniment.
10.Resumir les causes, desenvolupament i conseqüències de la Guerra Civil espanyola, amb un
èmfasi especial en l’evolució del conflicte a Catalunya i la situació de la població civil, i 
identificar les implicacions internacionals de l’esdeveniment. 
11.Identificar els trets definitoris de la dictadura franquista, les particularitats ideològiques i 
institucionals del règim polític i les fases principals de l’evolució social i econòmica. 
12.Valorar les conseqüències de la repressió política, ideològica, social i identitària en el conjunt
d’Espanya i en l’àmbit català en particular, i analitzar les formes d’oposició al règim. 
13.Descriure les característiques i dificultats del procés de transició democràtica i explicar els 
principis que regulen l’organització política i territorial de l’Estat espanyol. 
14.Conèixer el procés de recuperació de l’autogovern català i les funcions de les institucions 
que en formen part. 6.Valorar positivament el procés de recuperació de les llibertats i la 
necessitat de preservar la memòria de la lluita per la democràcia. 
15. Analitzar els problemes socials pendents des d’una visió crítica, proposant solucions per 
mitjà del diàleg i la cooperació, i superant estereotips i prejudicis.

Instruments d'avaluació
Els instruments per avaluar el procés d’aprenentatge que utilitzarem seran els següents:

Cada trimestre:
● Es faran, com a mínim, dos exàmens, un dels quals serà de 1,5 hores coincidint amb el del 
final de trimestre. 
● L’examen trimestral consta de 2 exercicis idèntics amb dues preguntes cadascun d’ells. La 
primera pregunta són 3 preguntes cadascuna d’elles relacionades amb una font que serà un 
text o una altra font de tipus quadre estadístic, gràfic, fotografia, dibuix, mapa històric, etc... i 
una pregunta àmplia (o tema)  a escollir d’entre dues opcions. 
● Un dels exercicis serà, sempre que es pugui, sobre Catalunya. 
● Cada exercici valdrà 5 punts. 
● El parcial constarà de dues preguntes curtes sobre dues fonts documentals i un tema a 
desenvolupar a escollir d’entre dues opcions. 
● Als exàmens es valorarà la presentació, cal·ligrafia i ortografia. 
● Es descomptaran fins a 2 punts per excés de faltes d’ortografia, a raó de 0,2 dècimes a cada 
exercici que superi les 5 faltes.
● Totes, o la major part, d’activitats complementàries de la matèria caldrà presentar-les 
mitjançant  el classroom al qual tot l’alumnat d’Història estarà adscrit obligatòriament. 
● Per a obtenir la nota mitjana del trimestre s’aplicaran els següents percentatges:
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     Exàmens ..................................   85%
     Classroom  ...............................   15%

● L’actitud a classe és d’esperar que sigui correcta, activa, participativa, respectuosa amb 
tothom i adequada a un curs preparatori d’universitat que s’haurà d’avaluar de forma externa 
(PAU) i que per tant, requereix esforç, concentració i treball constant. Si en algun cas, qualsevol 
alumne/a no respecta aquestes normes bàsiques d’actitud i comportament a classe, i després 
d’haver-ho tractat amb el seu tutor-a, ell o ella mateixa i la seva família, sense que s’observin 
canvis de millora, la nota trimestral de la matèria d’Història es pot veure penalitzada amb 1 punt 
del total obtingut amb els instruments d’avaluació abans comentats

Qualificacions

Qualificacions acadèmiques
1) En les qualificacions trimestrals, la nota final s’arrodoneix a l’alça a partir del coma 6. 
Exemple: si un alumne treu un 5’6 tindrà un 6.
2) En les qualificacions finals, la nota final es calcula amb les qualificacions de les avaluacions 
trimestrals sense arrodonir i amb els dos  decimals. Una vegada fet el càlcul, la nota que surti 
s’arrodoneix a l’alça a partir del 0’6.
3) Hi haurà la possibilitat de pujar nota abans del final de cada trimestre, fins a 0,5 punts. 
Aquesta millora de nota serà voluntària i consistirà a realitzar un exercici parcial o total de 
selectivitat dels temes que s’estiguin treballant a classe en aquell moment.

Exàmens de millora.
Sempre que la pandèmia ens permeti continuar amb classes presencials,  es donarà la 
possibilitat de millorar la nota de final de curs d’Història, realitzant un examen de tot el contingut 
treballat durant el curs, que es realitzaria al mes de maig. Aquest examen podria ajudar a pujar 
fins a 2 punts la nota final.

Recuperacions
● Està prevista una recuperació per trimestre que es realitzarà per mitjà d’un examen que es 
farà a l’inici del següent trimestre, segons calendari previst i que inclourà tota la matèria del 
trimestre. 
● En qualsevol cas, la nota màxima de les recuperacions serà d’un 5 
● També hi haurà una recuperació a final de curs, maig, per aquell alumnat que ho necessiti on 
caldrà presentar-se als trimestres que encara no s’hagin superat. 
● Coincidint amb els exàmens PAU, hi haurà una avaluació extraordinària per a qui no hagi   
aconseguit superar el curs. En aquest cas, s’haurà d’examinar de tota la matèria del curs i la 
nota màxima també serà 5.

Assistència a classe i normativa covid-19

ASSISTÈNCIA A CLASSE
● L’assistència a classe és obligatòria, sempre i quan la situació sanitària ens ho permeti. 
● La puntualitat també és una obligatorietat. No entrarà ningú a classe, sense justificació, 
passats 10 minuts de l’inici de la mateixa. 
● No es farà cap examen fora de la data acordada, sense justificació.
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Normativa COVID-19
● L’emergència sanitària marcarà l’assistència presencial durant aquest curs i serà el 
Departament de salut i d’educació qui ens marquin doncs, aquesta presencialitat o ens facin fer 
un confinament. 
● Caldrà doncs, seguir els protocols generals del centre per a garantir la salut pròpia i de la 
resta de companys i professors del centre
● Si algú, en un moment donat, té símptomes de malaltia (tos, mal de coll, dificultats 
respiratòries, febre, etc…)  
● CAL QUE ES QUEDI A CASA I AVISI AL CENTRE DE LA SEVA SITUACIÓ. 
● NO ES PERMETRÀ l’entrada al centre de cap alumne/a que presenti algun d’aquests 
símptomes, ni tan sols si hi ha un examen previst. 
● La vostra família, serà l’encarregada de justificar la vostra falta d’assistència, si és que no 
podeu aconseguir un justificant mèdic. 
● No podreu tornar al centre fins que les autoritats sanitàries (el vostre metge del CAP o similar)
us donin l’alta mèdica i ens ho confirmi la vostra família.

NORMATIVA CONFINAMENT
✔ Durant aquest curs, es pot donar el cas que haguem de seguir un confinament individual

o col·lectiu, segons ens marquin les autoritats sanitàries i educatives.
✔ Davant aquestes possibles situacions, s’han plantejat una sèrie de supòsits que caldrà 

tenir molt en compte per tirar endavant amb el curs amb la major normalitat possible i 
amb l’objectiu de garantir que el temari de selectivitat estigui perfectament treballat per 
tal de poder realitzar les PAU sense cap mena de problema, com ja vam fer aquest curs 
passat.

✔ Tenint en compte això, cal tenir molt present les següents indicacions:

Confnament individual o estada a casa per qualsevol malaltia justificada
● Quan un alumne/a hagi de confinar-se a casa per COVID o quarantena, o per qualsevol altre 
malaltia comuna que el metge determini que ha de romandre a casa fins a la millora, sempre 
que la seva salut li permeti, podrà seguir les activitats des de casa a través del classroom, on es
penjaran les tasques que caldrà realitzar per tal de no perdre el fil de classe. 
● Hi haurà un apartat al classroom expressament per a aquests alumnes que estiguin a casa. 
● Sempre que sigui possible, em comprometo a penjar les presentacions en youtube per ajudar 
a l’entesa dels temes que treballem a classe. 
● En cas que durant la seva estada a casa es faci un examen, l’alumant podrà fer-lo quan torni 
a classe, en data que pactarem sempre durant la setmana següent a la seva incorporació. 
● No es faran exàmens telemàticament, a no ser que la situació sanitària de l’alumne/a no li 
permeti reincorprar-se a classe durant un període suficientment llarg que faci perillar la seva 
avaluació continua.

Confinament de tot el grup
● Si arribés el cas que la situació sanitària ens obligui a fer un confinament de tot el grup, durant
la quarantena o per un període més llarg, des de la matèria d’Història continuarem les classes 
de forma telemàtica des de casa. 
● Es faran classes telemàtiques obligatòries seguint l’horari que ens marquin des de la direcció 
del centre. 
● Durant aquestes classes seguirem projectant els power-point de la matèria acompanyats de 
les meves explicacions, o també podrem realitzar exercicis basats en fonts, per practicar els 
exercicis de l’examen. 
● Aquestes sessions es gravaran i penjaran posteriorment al classroom per a què tothom les 
pugui consultar en qualsevol moment. 
● També està previst utilitzar videos de youtube que prèviament haurà gravat jo mateixa. 
● Segons sigui el confinament, es pot arribar a haver de fer exàmens telemàtics. Si arriba 
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aquest moment, concretarem i pactarem de quina manera farem aquest tipus d’exercicis. 
● En cap cas, canviaran els instruments d’avaluació, percentatges etc… que es mantindran de 
la mateixa manera que amb el curs presencial.

Normativa general de les connexions durant els possibles confinamets
● Durant les classes telemàtiques és obligatori mantenir la CAM conectada. 
● La puntualitat i la participació seguiran el mateix criteri que durant les classes presencials. 
● No està permès menjar ni beure durant les connexions. 
● Durant les connexions, caldrà estar en una bona actitud i situació, asseguts a una taula amb 
l’ordinador i la CAM obertes. 
● Els criteris d’avaluació s’aplicaran d’igual forma que durant les classes presencials. 
● Estar confinats no significa aprovar automàticament l’avaluació aplicant criteris de mitges amb
altres notes obtingudes a classe. 
● S’aprovarà la matèria sempre que es compleixin els criteris d’avaluació explicats anteriorment.
● Si algun alumne/a té problemes de connexió o amb les eines tecnològiques necessàries per a
fer classes telemàtiques, cal que ho comuniqui urgentment al seu tutor/a. 
● Gravar o fotografiar les classes telemàtiques és sancionable, tant per part del centre com a 
nivell d’autoritats competents (mossos d’esquadra) 
● Qualsevol incidència serà informada a les vostres famílies a través de l’IEduca
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