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Etapa: BATXILLERAT Curs: 2n 

Matèria: HISTÒRIA  

Professor/a: Mònica Briones 

 

Activitats i elements d’avaluació i la seva ponderació dins la nota de l’avaluació 

1a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 1 Examen de 
preavaluació: la 
Restauració (1875-
1898) 

 

• L’alumne/a ha de saber fer un comentari de 
text, mapa, gràfic i/o imatge històrics. 

• L’alumne/a: 
o Identifica i desenvolupa les bases de la 

Restauració espanyola. 
o Descriu les causes, fets i conseqüències de 

la Guerra de Cuba. 

42,5% 

Examen 2 Examen 
d’avaluació: el 
Catalanisme (1835-
1901) 

• L’alumne/a ha de saber fer un comentari de 
text, mapa, gràfic i/o imatge històrics. 

• L’alumne/a: 
o Coneix l’evolució general del catalanisme 

polític. 
o Coneix la figura de Valentí Almirall i la 

seva transcendència en el catalanisme 
polític. 

o Descriu i explica el principals trets i 
personatges del catalanisme conservador. 

42,5% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, puntualitat i assistència, etc.) 

15% 

2a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 1 Examen de 
preavaluació: La 
Segona 
Restauració (1898-
1931) 

• L’alumne/a ha de saber fer un comentari de 
text, mapa, gràfic i/o imatge històrics. 

• L’alumne/a: 
o Coneix l’evolució general de la política 

espanyola i catalana (1898-1917). 
o Identifica i explica els fets que van portar 

a la fi del sistema de la Restauració 
(1917-1923). 

o Identifica i explica els fets que 
caracteritzaren la Dictadura de Primo de 
Rivera (1923-1930). 

o Identifica les causes i conseqüències de 
les eleccions municipals d’abril de 1931. 

28.33% 

Examen 2 Examen 
d’avaluació. La 
Segona República 
(1931-1936) 

• L’alumne/a ha de saber fer un comentari de 
text, mapa, gràfic i/o imatge històrics. 

• L’alumne/a: 
o Sap explicar com i perquè es va 

proclamar la República catalana i 
l’espanyola. 

28.33% 



 

CRITERIS D’AVALUACIÓ 
CURS 2021-2022 

 

Data d’aprovació: 03/05/2018 Pàgina 2 / 4 Nª de revisió: 00 

 

o Explica el procés pel qual Catalunya 
assoleix un Estatut d’Autonomia i els fets 
que se’n derivaren. 

o Identifica i desenvolupa el procés de 
reformes d’Azaña. 

o Explica el Bienni Negre (1933-1935) 
o Explica com es van desenvolupar les 

eleccions de febrer de 1931 i les seves 
conseqüències. 

Examen 3 Examen: La Guerra 
Civil espanyola 
(1936-1939) 

 

• L’alumne/a ha de saber fer un comentari de 
text, mapa, gràfic i/o imatge històrics. 

• L’alumne/a: 
o Sap explicar les causes de l’esclat de la 

Guerra Civil i la formació dels dos blocs 
que s’hi enfrontaren. 

o Identifica i explica les principals batalles 
de la guerra. 

o Sap explicar la vida a la rereguarda de la 
població civil i els principals fets que va 
patir. 

o Coneix i explica com es va anar 
desenvolupant la vida política en la zona 
republicana. 

o Coneix i explica com es va anar 
desenvolupant la vida política en la zona 
republicana. 

• Identifica les causes de la derrota republicana i 
de la instauració d’un règim feixista a Espanya. 

28.33% 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, puntualitat i assistència, etc.) 

15% 

3a avaluació 

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes 

Examen 1 El franquisme. • L’alumne/a ha de saber fer un comentari de 
text, mapa, gràfic i/o imatge històrics. 

• L’alumne/a: 
o Sap explicar les principals 

característiques de la instauració del 
règim franquista. 

o Coneix i explica la primera fase política i 
econòmica del franquisme (1939-1959).  

o Coneix i explica la primera fase política i 
econòmica del franquisme (1959-1975). 

o Coneix i explica el desenvolupament de 
l’oposició antifranquista durant tot el 
període i l’ús de la repressió com a eina 
d’Estat, 

o Sap explicar la part final del franquisme, 
el paper de l’antifranquisme i els fets que 
succeïren a continuació (transició). 

42,5% 

Examen 2 La transició 
democràtica 

• L’alumne/a ha de saber fer un comentari de 
text, mapa, gràfic i/o imatge històrics. 

• L’alumne/a: 

Conèixer l’evolució del règim franquista i les 

42,5% 
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transformacions socials i econòmiques que 

es van produir a Espanya i a Catalunya 

entre 1959 i 1975.   

Explicar els objectius principals de la nova 

planificació econòmica i de les mesures 

estabilitzadores del règim franquista entre 

1960 i 1975.  

Analitzar l’evolució del sector agrícola, de la 

indústria i del sector terciari a Catalunya i a 

Espanya durant els anys seixanta. 

Explicar les causes i les conseqüències del 

creixement demogràfic dels anys 60 i dels 

moviments migratoris que es van produir en 

el territori espanyol. 

 

Valorar les conseqüències de l’arribada 

d’immigrants a Catalunya. 

Comprendre els canvis en l’estructura social 

urbana i en les pautes de comportament 

que van tenir lloc com a conseqüència de 

l’impuls industrial.  

Entendre el procés de modernització de la 

societat espanyola dels anys seixanta i 

primeria dels setanta: els canvis en el 

model de família, la nova mentalitat, etc.  

Reconèixer les línies d’actuació principals del 

govern dels tecnòcrates i analitzar el 

contingut de la Llei orgànica de l’Estat.  

Descriure l’evolució de la conflictivitat social en 

els anys seixanta i identificar els partits i els 

organismes que van lluitar contra el règim 

franquista. 

Identificar les accions que va dur a terme el 

moviment cívic catalanista per promoure la 

recuperació de la llengua catalana i la 

renovació de l’ensenyament.  

Conèixer els orígens d’ETA i reflexionar sobre 

la seva evolució cap a la lluita armada. 

Analitzar les causes de la crisi de la dictadura 

des de començament dels anys 70 i 

comprendre la configuració del mapa polític 

després de la mort de Franco. 

• Resoldre qüestions plantejades sobre 
informació obtinguda en fotos, mapes i textos. 

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la 
matèria, realització d’activitats i deures, puntualitat i assistència, etc.) 

15% 
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Observacions: 

• Es restarà 0,1 punts per falta d’ortografia (màxim 2 punts) 

• Les activitats lliurades fora de termini, sense justificació, no seran avaluades. La  

professora podrà concedir una sola pròrroga però en aquest cas la nota màxima 

serà un 5. 

• Si cal fer algun ajustament durant el curs d’aquestes activitats previstes, es 

comunicarà amb temps als alumnes i s’especificaran el nous percentatges per a la 

nota final. 

• La professora es reserva la possibilitat de fer algun treball extra per trimestre, de 

caire voluntari, que pot suposar pujar fins a 1 punt més de la nota.  

Càlcul de la nota final de la matèria 

La nota final de la matèria es calcula fent la mitjana de les tres avaluacions.  

 

Recuperació 

La recuperació durant el curs 

Avaluació Activitats de recuperació Qualificació 

1a Examen de recuperació i/o entrega dels treballs 

pendents. Recuperat (5) o No 
Recuperat (nota igual o 

superior a la de 
l’avaluació). 

2a Examen de recuperació i/o entrega dels treballs 

pendents. 

3a Examen de recuperació i/o entrega dels treballs 

pendents. 

Extraordinària  

Activitat Descripció Pes 

Prova escrita Continguts 1a, 2a i 3a avaluació 100% 

 

 

 


