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Continguts per avaluació:

Primera avaluació

1. Les arrels històriques.
2. Al-Àndalus i els regnes cristians.
3. El naixement de l’estat modern.
4. Auge i decadència de l’imperi espanyol.
5. L’Espanya del segle XVIII.

Segona avaluació

6. La crisi de l’Antic Règim (1808-1833)
7. L’Estat Liberal (1833-1874)
8. La Restauració monàrquica (1875-1902)
9. Transformacions econòmiques i canvis socials al segle XIX.

Tercera avaluació

10. La crisis de la Restauració (1902-1931)
11. La Segona República (1931-1936)
12. La Guerra Civil Espanyola (1936-1939)
13. El Franquisme (1939-1975)
14. La Transició i la democràcia (des de 1975)



Què s’avaluarà:

● Utilitzar adequadament la terminologia específica, el vocabulari
històric i la pluralitat de les interpretacions de les fonts històriques.

● Redactar un informe sobre un fet històric contrastant les fonts
d’informació i prenent com a referent els antecedents històrics.

● Exposar argumentacions realitzant una anàlisi crítica i elaborant
reflexions sobre els coneixements adquirits.

● Anàlisi i interpretació de mapes històrics, gràfiques, quadres de
dades i textos.

● Anàlisi i comentari. Causes i conseqüències dels fets històrics.

Com s’avaluarà:

● Cada avaluació: mitjana ponderada de tots els continguts vists.
Com a mínim hi haurà dues proves escrites.

● Exercicis escrits: valen el 90%: conceptes 60% i procediments
30%. Treballs i activitats lliurades el 10%. L’arrodoniment es farà
tenint en compte la tendència i l’actitud.

● Final ordinària: mitjana de les notes de tot el curs tenint en
compte l’evolució i l'actitud.



● La recuperació amb la qualificació final de 5 s’assolirà quan es
doni una de les dues condicions següents:

o La mitjana del curs sigui igual o superior a 5 punts i la de la
tercera avaluació com a mínim de 4 punts.

o La mitjana del curs sigui igual o superior a 4 punts i la de la
tercera avaluació com a mínim de 5 punts.

● Examen extraordinari de juny: A la qualificació ponderada el
90% l’exercici escrit de tota la matèria i el 10% activitats i treballs
presentats. L’arrodoniment es farà tenint en compte l’evolució
durant el curs.

Altres consideracions:

● Tenint en compte el plantejament de la matèria, els continguts
s’acumularan al llarg del curs i als exàmens tornaran a entrar
continguts de les avaluacions anteriors.

● Un exercici parcial sols es podrà recuperar a continuació de
l’examen el dia de l’avaluació i si la falta és justificada, en cas
contrari comptarà a la mitjana com a 0 punts.

● En cas de copiar a un examen o treball aquest comptarà com a 0
punts.

● La puntuació de cada pregunta es farà sumant els elements ben
desenvolupats i restant els errors que podran suposar una
penalització de fins a 10 punts.


