I N F O R M A C I Ó P E R A L’A L U M N A T I F A M I L I E S
HISTÒRIA CONTEMPORÀNIA 1R BATXILLER

CURS 2009-10

 Objectius generals de l’assignatura.
Aquesta assignatura s’ocupa de l’estudi de la Història Contemporània (des de
finals del s. XVIII fins al s. XXI). Es pretén que l’alumne/a trobi en la Història
més recent les claus per comprendre la realitat dels nostres dies des del punt
de vista polític, econòmic, social i cultural. Aquest objectiu general es
concretarà en l’estudi tant dels esdeveniments històrics i les seves causes i
conseqüències, com en l’aprenentatge de mètodes i tècniques d’investigació i
anàlisi. A més, es pretén potenciar la curiositat i implicació en els temes
d’actualitat, cercant les seves arrels en el passat.
 Continguts.
.
1r Trimestre.
I.- LES BASES DEL MÓN CONTEMPORANI:
1. L’Europa de l’Antic Règim.
2. La Revolució Industrial.
3. Liberalisme i nacionalisme (1789-1870)
4. Moviment obrer 1789-1914)
5. Dominació europea del món (1870-1914)
2n Trimestre
II.- TENSIONS I CONFLICTES EN LA PRIMERA MEITAT DEL S. XX:
5. La primera Guerra Mundial (1914-1918)
6. La Revolució Soviètica i l’URSS (1917-1941)
7. L’economia del període d’entreguerres (1918-39)
8. L’ascens dels totalitarismes (1918-1939)
9. La Segona Guerra Mundial (1939-1945)
3r Trimestre
III.- EL MÓN BIPOLAR
10. La Guerra Freda (1945-1991)
11. Descolonització i Tercer Món (1945-1991)
12. L’evolució dels blocs: capitalista/socialista (1945-1991)
IV.- EL MÓN ACTUAL
13. La Unió Europea (1957-2009)
14. Conflictes en el canvi de mil·leni.
15. Sistemes polítics i globalització.
16. La societat del s. XXI.
 Avaluació, qualificació, recuperació.
Avaluació.
Per avaluar es valoraran:
1.- El dia a dia dins l’aula
2.- Les proves objectives, tant orals com escrites (mínim dues per avaluació).
3.- Les activitats: exercicis dels llibre de text, lectures, treballs de recerca (*),
exposicions orals,...... tant individuals com en grup.
*L’alumnat realitzarà un mínim de dos treballs de curs: un a partir de l’anàlisi
de notícies de premsa i un altre a partir de la lectura d’un llibre.
4.- Els quaderns.

Proves objectives, activitats i quaderns s’avaluaran tenint en compte els
continguts, ortografia, presentació i puntualitat en el seu lliurament.
5.- L’actitud., atenent a l’assistència, puntualitat, participació i manifestació
d’interès.
Qualificació.
La qualificació serà numèrica del 0 al 10.
Per aprovar cada avaluació és necessari com a mínim una mitjana de 4 de les
proves escrites i a partir d’aquesta nota com a mínim una mitjana genèrica de 5
i cap qualificació on hi consti un No Presentat no justificat.
Per aprovar al juny és necessari com a mínim una mitjana de 5, i al manco
dues avaluacions aprovades i cap avaluació no presentada.
Per aprovar al setembre serà necessari una nota global mínima de 5.
Recuperació.
Per recuperar parcials:
Durant el trimestre l’alumnat que amb justificació fonamentada (mèdica) no pot
fer una prova escrita tindrà l’oportunitat de respondre a preguntes referides a
aquella prova a la següent prova escrita, d’aquestes preguntes n’obtindrà una
qualificació.
Per recuperar avaluacions:
Durant el tercer trimestre hi haurà proves de recuperació de la/les
avaluació/ns suspesa/ses. La nota mínima per aprovar serà d’un 5.
Aquells alumnes que no superin la matèria al mes de juny la hauran de
recuperar al mes de setembre mitjançant una prova escrita i el lliurament, si cal,
dels treballs de curs suspesos o no presentats.
 Activitats complementàries i extraescolars
Durant el segon trimestre es visitaran les institucions d’autogovern: Parlament,
Consell Insular i Ajuntament de Palma.
 Materials:
Llibre de text, quadern d’anelles DIN-A4 i llibre de lectura: Art Spiegelman :
Maus.

Sgt : M. Antònia Nicolau
Professora d’Història Contemporànea.

El detall envers aquest full informatiu s’especifica en la Programació de
l’assignatura que resta a disposició de l’alumant i famílies.

