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ASSIGNATURA: HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI                                                      

CURS:  PRIMER         NIVELL: BATXILLERAT 

 

Grups Professor/ Professora 

A Aina Mª Ferragut Cirer 

B Aina Mª Ferragut Cirer 

C  

D  

  

 

1a avaluació    (del 13/09/21  fins al 22/12/21);  14 setmanes. Lliurament de notes:  22 de desembre. 

Continguts essencials  Criteris d’avaluació. 

Tema 1.- Les transformacions de finals del  

segle XVIII: l’inici de les revolucions. La 

crisi de l’antic règim. 

 

- Definir els trets de l’Antic Règim i descriure’n 

els         aspectes demogràfics, econòmics, polítics, 

socials i              culturals. 

- Explica les transformacions de l’Antic Règim 

que  afecten l’economia, la població i la societat. 

- Explicar el parlamentarisme anglès del segle 

XVII,  resumir les característiques essencials del 

sistema i valorar el paper de les revolucions per 

assolir les transformacions necessàries per acon-

seguir-lo. 

- Enumera i descriu les idees de la Il·lustració i les 

idees del liberalisme de començament del segle 

XIX. 

-Diferenciar manifestacions artístiques de l’Antic 

Règim i seleccionar-ne les obres més destacades.  

-Utilitzar el vocabulari històric amb precisió i    

inserir-lo en el context adequat. 

Tema 2.- La revolució industrial (prime-

ra i  segona revolució) L’origen dels es-

tats 

contemporanis 

-Descriure les revolucions industrials del segle 

XIX i  establir-ne els trets característics i les con-

seqüències socials. 

- Identifica les causes de la primera revolució in-
dustrial. 

-Analitza comparativa i esquemàticament les    dues 

revolucions industrials. 

- Identificar els canvis en els transports, 
l’agricultura i la població que varen influir en la  
revolució industrial del segle XIX o que en varen 

ser una      conseqüència. 

-Assenyala els canvis socials més rellevants del 

segle XIX i els associa al procés de la revolució 
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industrial. 

-Identifica en imatges els elements propis de la 

vida  en una ciutat industrial del segle XIX. 

-Enumerar els països que varen iniciar la 

industrialització, localitzar-los adequadament i 

establir les regions en què es produeix aquest avenç. 

Tema 3,- Del nacionalisme a 

l’imperialisme. La revolució francesa. Les 

revolucions burgeses liberals i els 

nacionalismes. Els canvis socials al segle 

XIX. 

-Elabora eixos cronològics amb els esdeveni-

ments de la primera meitat del segle XIX repre-

sentats de forma diacrònica i sincrònica. 

-Descriure les causes i el desenvolupament de la 

independència dels Estats Units i establir-ne les 

causes més immediates i les etapes 
-Explica les causes de la Revolució Francesa de 
1789. Explica esquemàticament el desenvolupa-
ment de la Revolució Francesa. 

-Identificar l’Imperi napoleònic, localitzar-ne 
l’expansió europea i establir-ne les conseqüències. 

-Analitza les conclusions del Congrés de Viena i 
les idees que s’hi varen defensar i les relaciona 
amb les conseqüències que se’n varen derivar. 

-Identificar les revolucions burgeses de 1820, 

1830 i 1848 i relacionar-ne les causes i el      desenvo-

lupament. 

-Descriu i explica la unificació d’Itàlia i la 
d’Alemanya. 

-Descobrir les manifestacions artístiques de 

començament del segle XIX 

Tema 4.- L’imperialisme -Identifica i explica raonadament els fets que  con-
verteixen Alemanya en una potència europea du-
rant el mandat de Bismarck. 

-Descriure l’expansió imperialista d’europeus, ja-

ponesos i nord-americans a final del segle XIX i 

establir-ne les conseqüències. 

-Identifica i explica raonadament les causes i les 

conseqüències de l’expansió colonial de la segona 

meitat del segle XIX. 

-Localitza en un mapamundi les colònies de les 

diferents potències imperialistes. 

 

 

2a avaluació (del 10/01/22 fins al 13/04/22); 13 setmanes. Lliurament de notes: 13 d’abril. 

Continguts essencials  Criteris d’avaluació. 

Tema 5.- La Primera Guerra Mundial -Descriu les aliances dels països més destacats 

durant la pau armada. 

-Distingir els esdeveniments que condueixen a la 

declaració de les hostilitats de la primera Guerra 

Mundial i descriure les etapes i les conseqüències. 

- Identifica les causes i conseqüències  

Tema 6.- La Revolució Russa -Esquematitzar el desenvolupament de la Revolu-

ció  Russa de 1917, reconèixer-ne les etapes i els 

protagonistes més significatius i establir-ne les 
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conseqüències. 
-Identifica i explica algunes de les causes de la 
Revolució Russa de 1917. 

- Compara la Revolució Russa del febrer de 1917 
amb la de l’octubre de 1917. 

Identificar els tractats de pau de la Primera Guerra 

Mundial i l’aparició de la Societat de Nacions com 

una conseqüència d’aquests tractats. 

Tema 7.- La Gran Depressió -Explicar la Gran Depressió i descriure’n els fac-

tors desencadenants i les influències en la vida 

quotidiana. 

-Interpretar imatges de la Gran Depressió 

Tema 8.- El totalitarismes -Reconèixer la transcendència dels feixismes         eu-

ropeus com a ideologies que varen conduir al des-

encadenament de conflictes en el panorama  eu-

ropeu del moment. 
- Compara el feixisme italià i el nazisme alemany. 

-Distingeix símbols dels feixismes europeus de la 

primera meitat del segle XX. 

 

3a avaluació    ESO i 1r. Batxillerat:  del 25/04/22 fins al 23/06/22;  9 setmanes. 
2n.Batxillerat: del 25/04/22  fins al 31/05/22;  5 setmanes. 

Continguts essencials Criteris d’avaluació 

Tema 9.- La Segona Guerra Mundial -Establir les etapes del desenvolupament de la Se-

gona Guerra Mundial i distingir les que varen  

afectar Europa de les que varen afectar els Estats 

Units i el Japó. 
-Identifica i explica les causes desencadenants de 
la Segona Guerra Mundial a partir de fonts històri-
ques. 

- Explica les etapes de la Segona Guerra Mundial 

tant al front europeu com a la guerra del Pacífic. 

- Analitza el desenvolupament de la Segona Guer-

ra Mundial a partir de mapes històrics. 

-Descriu les conseqüències de la Segona Guerra 
Mundial. 
- Analitza imatges que expliquen l’Holocaust duit 
a terme per l’Alemanya nazi. 

-Sintetitza textos que expliquen la intervenció de 

l’ONU en les relacions internacionals  i en afers 

relacionats amb la descolonització. 

Tema 10.- La Guerra Freda Descriure els fets polítics, econòmics, socials i 

culturals que expliquen l’aparició dels dos blocs 

antagònics, classificar-los i presentar-los adequa-

dament. 

- Localitza en un mapa els països que formen el 

bloc  comunista i els que formen el bloc capitalista. 

- Distingir fets que expliquen l’enfrontament entre 

el  bloc comunista i el capitalista revisant les notí-

cies dels mitjans de comunicació de l’època. 

- Identifica i explica els conflictes de la Guerra 

Freda a partir d’un mapa històric. 
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-Interpretar la Guerra Freda, la coexistència pací-

fica i la distensió i les conseqüències que se’n deri-

ven i indicar esdeveniments que exemplifiquen 

cada una d’aquestes etapes de les relacions inter-

nacionals. Selecciona símbols i imatges que 

s’identifiquen amb  el món capitalista i amb el món 

comunista. 

-Analitzar el model capitalista i el comunista des del 

punt de vista polític, social, econòmic i cultural i 

comparar-los. 

Tema11.- El procés de descolonització  

- Explicar els motius i els fets que condueixen a la 

descolonització i establir les causes i els factors 

que expliquen aquest procés. 

-Localitza en un mapa les zones afectades per la 

descolonització i els conflictes que s’hi produei-

xen. 

-Descriure les etapes i les conseqüències dels       pro-

cessos descolonitzadors, identificar les que afecten 

unes colònies o unes altres i indicar fets i perso-

natges significatius de cada procés. 
- Descriu de forma raonada les diferents causes 
i factors que desencadenen i expliquen el pro-
cés de  descolonització 

-Definir el paper de l’ONU en la descolonització 

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Instruments d’avaluació Criteri de qualificació 

 (% de la nota) 

● Proves escrites ( 1 o 2 temes cada examen) 

 
90% de la nota 

 

● Treballs proposats per fer a casa 

● Activitats d’aula individuals i en petit grup 

● Intervencions a classe 

● Informes d’activitats complementàries 

● Quadern de classe (i de laboratori) 

● Actitud envers l’assignatura 

 

 

 

 

10%  feina a classe, quadern, 

deures... 

actitud, comportament, 

participació 

 

La qualificació final de l´assignatura serà el resultat de fer la mitjana de les notes de les 

3 avaluacions. Per aprovar, la qualificació final ha de ser igual o superior a 5. 

Observacions (procediments i actituds generals per a tot el curs): 

 

Es valorarà de forma especial: 
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1. L’elaboració d’un tema i la seva exposició de forma ordenada i estructurada. 

2. L’ús correcte del llenguatge específic de la matèria. 

3. La correcta expressió escrita. L’alumne s’ha d’esforçar en evitar les faltes d’ortografia 

i les incorreccions sintàctiques. S’ha de procurar escriure utilitzant un estil directe, sense 

divagacions  innecessàries: no es treu millor nota per omplir més paper. 

4. Capacitat per determinar causes i conseqüències de cada fenomen històric. 

 

Si un alumne/a és sorprès copiant en un examen o presenta treballs copiats la qualifica-

ció serà d’un 0 a l’esmentada prova. 
 

 
ACTIVITATS I CONDICIONS PER A LA RECUPERACIÓ DE L’ASSIGNATURA   

PENDENT DEL CURS ANTERIOR 
 

ACTIVITATS  A REALITZAR 

 

Precisau  el % de contribució en la nota final  i 

l’horari d’atenció  a l’alumnat  

treballs a lliurar mensualment   

seguiment per part del professor de 

l’assignatura al curs actual 
 

consulta i seguiment del cap de 

departament 
 

proves d’examen  

  
 

CONDICIONS PER RECUPERAR L’ASSIGNATURA 

 

Posau una creu 

si aprova la 1a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual   

si aprova la 2a avaluació de la mateixa assignatura en el curs actual    

  

mitjançant una prova parcial el mes de desembre  

mitjançant una prova parcial el mes de març/abril si no ha aprovat la del 

mes de desembre 

   

  

mitjançant dues proves parcials el desembre i el març/abril  

 


