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Criteris generals d'avaluació 

 

1. Conèixer i utilitzar les tècniques bàsiques d’indagació i explicació històrica, seleccionar i 
contrastar informacions procedents de diferents fonts, valorar críticament el seu 
contingut i comunicar els resultats amb rigor i usant el vocabulari històric 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 construcció de l’estat liberal, reconeixent l’abast dels canvis i les seves 
limitacions, i relacionant les fases particulars amb el context europeu i hispanoamericà. 

4. Descriure i analitzar, a través de les fonts estadístiques i gràfiques, la natura 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. Caracteritzar els trets bàsics de les formulacions del nacionalisme 
polític a Catalunya. 

6. Valorar la transcendència històrica de la Segona República, identificant els projectes 
modernitzadors i les realitzacions, a partir del contrast de diferents fonts històriques. 
Caracteritzar i analitzar l’obra de la Generalitat republicana en el seu context històric. 

7. Resumir les causes, desenvolupament i conseqüències de la guerra civil espanyola, 
amb especial èmfasi en l’evolució del conflicte a Catalunya i la situació de la població 
civil, i identificar les implicacions internacionals de l’esdeveniment. 

8. 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. 
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. 

9. 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. Conèixer 
el procés de recuperació de l’autogovern català i les funcions de les institucions que en 
formen part. 

10. Valorar positivament el procés de recuperació de les llibertats i la necessitat de 
preservar la memòria de la lluita per la democràcia. Analitzar els problemes socials 
pendents des d’una visió crítica, proposant solucions per mitjà del diàleg i la 
cooperació, superant estereotips i prejudicis. 
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Instruments metodològics i d’avaluació 

1. Apunts 

2. Dossier físic/digital 

3. Activitats a l’aula 

4. Treball de síntesi d’un tema 

5. Consulta del Moodle del centre [  http://agora.educat1x1.cat/iesegara/moodle/ ] 

6. Bloc del professor José Luis Lacueva: [ http://blocs.xtec.cat/jllacueva/ ] 

7. Proves escrites. 

 

 Es farà un examen cada tema seguint els criteris i models de la selectivitat. 

 Valoració de la participació activa dels alumnes mitjançant comentaris, 

exercicis i reflexions. 

 La nota d’avaluació serà la mitjana entre les notes d’examen (80%) i les 

aportacions quotidianes, treballs, exercicis, així com l’interès i la implicació en 

la matèria (20%). 

 Per fer la mitjana les notes han de ser iguals o superiors a 4. Estaran aprovats 

els alumnes que obtinguin una mitjana igual o superior a 5.  

Activitats procedimentals: 
Al llarg del trimestre s’aniran realitzant proves de tipus procedimental, entre les 

quals estan les exposicions orals individuals o en parella, exercicis de les PAU 

referits als temes fets a classe etc. 

També l’alumnat haurà de lliurar el dossier de l’avaluació corresponent el dia que el 

professor indiqui, a final de l’avaluació. S’avaluarà com a procediment. 

 

http://agora.educat1x1.cat/iesegara/moodle/
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