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1. Continguts del curs: 1r bloc

1. L’Europa de l’Antic Règim.
2. La nova era industrial.
3. Les revolucions liberals: la revolució francesa i el naixement dels EUA.
4. Els canvis socials: origen i desenvolupament del moviment obrer.
5. Imperialisme i colonialisme (1870-1914)
6.

https://ca.wikipedia.org/wiki/La_llibertat_guiant
_el_poble

http://w1.bcn.cat/barcelonablog/insolit/historia-de-les-
fabriques-barcelonines-mes-relacionades-amb-la-vida-
quotidiana

http://arainfo.org/2014/01/novecento-la-lucha-de-clases-
en-el-cine/



1. Continguts del curs: 2n bloc

6. La Primera Guerra Mundial (1914-1918)
7. La Revolució russa
8. Prosperitat, crisi i depressió: el crac de 1929
9. Feixisme, nazisme i estalinisme.
10. La Segona Guerra Mundial (1939-1945)

http://www.claseshistoria.com/1guerramundial/arm
amento

https://lavozdebida.wordpress.com/2013/05/09/neoliberalismo-o-el-
regreso-de-una-antigua-ideologia/

http://definicion.de/fascismo
/ http://marcianosmx.com/10-fragmentos-

diarios-segunda-guerra-mundial/



1. Continguts del curs: 3r bloc

11. La Guerra Freda
12. La descolonització: la fi dels imperis colonials
13. El bloc comunista (1947-1991)
14. El bloc capitalista (1945-1991)
15. El món actual

https://ca.wikipedia.org/wiki/Guerra_Fredawikipedia.org/wiki/Guerra_Freda

https://historiata.wordpress.com/2013/03/6/tema-lestat-del-
benestar-la-crisi-de-1973-la-caiguda-del-bloc-comunista/

http://www.elperiodico.cat/ca/noticias/internacional/caca-captura-bin-laden-
anys-que-van-canviar-mon-991209

http://www.lhora.org/1/per_que_no_pot_ser_erradicat_l_estat_islam
ic_pavel_urintsev_08_03_15_1924832.html



• Fotocòpies i activitats puntuablespuntuables
•
• Apunts i activitats puntuals
•
• Bloc: 

http://www.quinsegon.wordpress.http://www.quinsegon.wordpress.
comcom
  

2. Material 

http://www.quinsegon.wordpress.com/
http://www.quinsegon.wordpress.com/


SMX – M5 Xarxes Locals3. Criteris d’avaluació i correcció

3.1 La nota trimestral s’obté de la mitjana entre:

● L’examen trimestral  (40%). Per fer la mitjana amb la resta de 
notes, l’alumnat ha de tenir un 4, com a mínim, en aquest 
examen.

    
●

● Els parcials, treballs i exercicis (50%)

● Actitud (10%)

Recuperacions: després de cada trimestre i al final de curs

La matèria es considerarà recuperada si el resultat de l’examen de recuperació és La matèria es considerarà recuperada si el resultat de l’examen de recuperació és 
igual o superior a 4,5.igual o superior a 4,5.
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4. Normativa 

4.1 Avaluació de les activitats.

-Un/a alumne/a no podrà ser avaluat trimestralment si no entrega totes les 
activitats. (PQ)

-Si l’activitat no es lliura dins el termini establert es puntuarà amb un 0.

-Si el no lliurament és justificat, serà obligatori lliurar l’activitat pendent el primer dia 
que l’alumne/a s’incorpori. L’activitat serà corregida pel professor, però no tindrà 
valor numèric en la nota final de trimestre.

4.2 Parcials

- Si un alumne/a no es presenta a un examen parcial serà puntuat amb un 0. 

- Si l’absència a l’examen és justificada no se li posarà nota i s’examinarà dels 
continguts en l’examen de final de trimestre.

- NOMÉS es repetirà  l’examen a un/a alumne/a quan un altre grup no l’hagi fet 
encara.
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5. Dubtes i preguntes 


	Slide1
	Slide2
	Slide11
	Slide9
	Slide10
	Slide4
	Slide5
	Slide7
	Slide8

