
CRITERIS D’AVALUACIÓ

CURS 2021-2022

Etapa: BATXILLERAT Curs: 1r

Matèria: HISTÒRIA DEL MÓN COMTEMPORANI

Professor/a: Xavier Queralt

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

1a avaluació

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes
Activitat 1 La Revolució

francesa
(1789-1794)

● Treball a partir de la visualització d’un
documental històric. 15%

Examen 2 Examen
d’avaluació.
Temes: La
Revolució Industrial
i el moviment obrer.

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

● L’alumne/a :
o sap i explica les causes de la Revolució.
o identifica la nova organització del treball.
o sap i explica el capitalisme industrial.
o sap i explica la manera de viure dels

obrers i dels patrons.
o identifica els tipus  d'organització obrera i

les característiques del pensament obrer.

35%

Examen 3 Examen
d‘avaluació.
L’Imperialisme i la
Primera Guerra
Mundial

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

● L’alumne/a:
o Identifica i explica les causes i les

conseqüències econòmiques de
l'expansió colonial de l'últim terç del segle
XIX i que  identifica els territoris
corresponents als principals imperis
colonials de l'època.

o identifica les causes de la Guerra i les
aliances militars.

o coneix episodis clau de la Guerra, la vida
a les trinxeres i quin armament es va
utilitzar.

o sap explicar les característiques i
conseqüències del tractats de pau.

35%

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la
matèria, realització d’activitats i deures, etc.) 15%
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2a avaluació

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes
Examen 1 Examen

d’avaluació.la
Revolució russa i
els anys 20

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

● L’alumne/a:
o Identifica i explica les causes que van

portar a al revolució russa (1917).
o Explica el paper de Lenin en la revolució,

les mesures del nou govern,
l’estructuració de la URSS i els principals
fets polítics i econòmics fins la mort de
Lenin.
Reconeix les causes que van provocar el
crac borsari del 1929.

o Reconeix les causes que van
desencadenar la Gran Depressió i les
solucions per sortir-ne d’ella.

o

35%

Examen 2 Examen: els
feixisme i la
Segona Guerra
Mundial

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

● L’alumne/a:
o explica els principis en els quals es

basava el Feixisme.
o Explica la ideologia nacionalsocialista i

com Hitler la va aplicar en la creació del
nou Reich.

o Sap explicar les causes de la Segona
Guerra Mundial.

o Coneix el desenvolupament de la Guerra.
o Sap  indicar les seves conseqüències.

35%

Activitat
complemen-
tària

Activitats utilitzant
eines TAC.

● Treball d’aprofundiment d’algun aspecte clau
dels continguts treballats durant el trimestre.
Neus Català i les dones de Ravensbrück

● Utilitzar eines TAC
15%

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la
matèria, realització d’activitats i deures, etc.) 15%
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3a avaluació

Activitat Descripció Criteris d’avaluació Pes
Examen 1 Examen

d’avaluació: La
segona meitat del
segle XX.

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

● L’alumne/a:
o Identifica i explica els principals fets

històrics de la segona meitat del segle
XX.

45%

Activitat
complemen-
tària 1

Activitats utilitzant
eines TAC.

● Treball d’aprofundiment d’algun aspecte clau
dels continguts treballats durant el trimestre.
o Utilitzar eines TAC

20%

Activitat
complemen-
tària 2

Activitats utilitzant
eines TAC.

● Treball d’aprofundiment d’algun aspecte clau
dels continguts treballats durant el trimestre.

● Utilitzar eines TAC
20%

Actitud Valoració de l’actitud a l’aula (atenció, comportament, seguiment de la
matèria, realització d’activitats i deures, etc.) 15%

Observacions:

● Es restarà 0,1 punts per falta d’ortografia (màxim 2 punts)
● Les activitats lliurades fora de termini no seran avaluades.
● 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.
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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 (setembre)

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