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Presentació 
 

La història és una disciplina científica que té per objecte l’estudi de les societats del passat a partir 
de la crítica de fonts primàries i secundàries. Actualment la història es considera una disciplina 
multidimensional perquè ha integrat moltes de les dimensions epistemològiques procedents 
d’altres ciències socials, de tal manera que avui tendeix a convertir-se en ciència de la complexitat 
de les societats humanes. 

Pel mateix objecte del seu coneixement situa els esdeveniments en el temps i intenta 
proporcionar-hi un marc explicatiu complex i alhora globalitzador des d’una perspectiva dinàmica, 
és a dir, des de la persona fins al grup social i des de la concreció de la font fins a la construcció dels 
models explicatius. A partir de la seva metodologia i de la seva didàctica desenvolupa diverses 
habilitats intel·lectuals pròpies del pensament abstracte i formal, com l’observació, la comprensió, 
l’anàlisi, la síntesi, l’argumentació, la interpretació i l’expressió sobre les estructures i els processos 
dels diversos entorns socials. Se li reconeix un alt valor educatiu perquè, a més de les capacitats 
que desenvolupa, contribueix a la formació de ciutadans i ciutadanes responsables i conscients de 
les seves obligacions amb la societat i col·labora de manera eficient en la construcció d’una 
ciutadania amb criteri propi que comprengui críticament la identitat pròpia i la pugui 
contextualitzar en un món global. 

Pel seu contingut i per les competències que pretén construir, la història col·labora en el procés de 
maduració intel·lectual i humana de l’alumnat, proporciona coneixements i habilitats que li 
permeten desenvolupar funcions socials per incorporar-se a la vida activa amb responsabilitat. En 
el sistema educatiu formal la història s’arrela tant en els coneixements introductoris de l’etapa de 
l’educació primària com en l’estudi dels continguts de ciències socials de l’educació secundària 
obligatòria. En aquesta nova etapa educativa es posa l’èmfasi en la consciència de la complexitat i 
la parcialitat de les aproximacions al passat per mitjà d’una posició crítica i alhora una 
sensibilització pel fet cultural que porti implícit el respecte per la diversitat, el rebuig de la 
intolerància i la defensa decidida de l’equitat, la justícia i la llibertat. Caldrà en aquest punt 
considerar, fer visible i valorar la contribució de les dones en l’esdevenir històric, reflexionant sobre 
el procés de configuració dels papers socials assignats a les dones i els homes al llarg de la història i 
contribuint, en conseqüència, a una redefinició d’aquests rols en el marc d’una relació entre iguals. 

Els objectius fixats desenvolupen l’assoliment de les competències generals del batxillerat i a les 
competències específiques de la matèria i també hi col·laboren. En tots s’evidencia la construcció 
d’una comprensió de l’estructura global de la disciplina, alhora que es proposen finalitats explícites 
d’aprenentatge del mètode propi de la història, així com de la capacitat de comunicar 
aprenentatges i resultats de recerca. 

S’insisteix de manera expressa en les capacitats d’identificació, anàlisi i interpretació 
d’esdeveniments i processos socials en el passat i, finalment, s’afegeix la dimensió ètica i 
d’autoreflexió sobre el procés d’aprenentatge propi. S’entén que les competències específiques no 
s’assoleixen si en el procés didàctic no es mobilitzen també els aprenentatges obtinguts per 
comprendre els problemes socials rellevants de l’actualitat analitzats des d’una perspectiva 
històrica. Per aquesta raó, el plantejament curricular dóna prioritat als continguts d’història 
contemporània i, d’una manera especial, al segle XX, des del context de creació de la Segona 
República ençà, en les seves dimensions política, social, cultural i econòmica, amb un èmfasi 
especial en la situació a Catalunya, tot aplicant correctament algunes de les diverses 



 
Escola Joviat  BTL2  

 

 

  4 de 5 

interpretacions historiogràfiques actuals sobre aquesta etapa. Per construir de manera eficient les 
competències específiques, i a fi de facilitar el plantejament de problemes, davant el dilema entre 
amplitud i profunditat cal optar per la segona, raó per la qual també és pertinent centrar-se en 
pocs temes de la contemporaneïtat recent. 

Professors 
 

Miquel Caelles i Campà, llicenciat en Geografia i Història per la Universitat de Barcelona. 

 

Criteris d'Avaluació 
 

Els criteris d’avaluació segueixen els ítems marcats per la normativa del centre i els criteris 
d’avaluació generals de l'àrea i de Batxillerat. 

Tot i així cal destacar el següent: 

Normativa de centre: 

 Pel que fa a les activitats, s’han d’entregar o realitzar el dia marcat pel professor/a. En cas 
contrari, s’avaluarà amb un 0. En cas d’absència justificada presentant la documentació 
pertinent no es tindrà en compte la nota, o sigui no posarem zero, si l’alumne lliura les 
tasques el primer dia de reincorporació a l’escola. 

 Pel que fa als parcials, si un alumne no es presenta a un examen parcial no se li repetirà, 
aquesta part de la matèria  se l’examinarà  a l’examen final. Per tant, no es realitzaran 
parcials fora de la data prevista, a no ser que un altre grup els faci. 

 

Criteris d’avaluació de l'àrea: 

 L'alumne té la possibilitat de recuperar el trimestre suspès durant la següent avaluació. En 
cas contrari té l'oportunitat de recuperar-ho a l’examen final. 

 

Criteris de qualificació 
 

Exàmens Activitats Actitud 

40% 50% 10% 

 

Actituds:  

Es valorarà: 

          - La predisposició, tant en el treball com en la inquietud per aprendre. 

          - La participació activa 

          - El comportament , el respecte i la responsabilitat.  
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Activitats:  

Les activitats de l’avaluació s’han de presentar en la data establerta.  En cas contrari, s’avaluarà 
amb un zero. En cas d’absència justificada presentant la documentació pertinent no es tindrà en 
compte la nota, o sigui no posarem zero, si l’alumne lliura les tasques el primer dia de 
reincorporació a l’escola.  

Es consideren activitats avaluables: 

- Activitats concretes del llibre o bé en suport paper. 

- Treballs en grup/cooperatius. 

- Exposició oral. 

- Recerca: considerem que qualsevol activitat que impliqui un treball de consulta i  ampliació de la 
matèria  fora de l’aula es pot considerar una recerca. 

- Exàmens d’unitats didàctiques. En cas de no assistir el dia marcat per a la realització d’aquesta 
prova parcial, l’alumne pot fer-la amb un altre grup (si està pendent de fer-la), en cas contrari no se 
li repeteix. La matèria se li valorarà en l’examen trimestral.  

Examen: 

Examen de trimestre. Recull tota la matèria de l’avaluació. Si un alumne/a no arriba a 4 en aquest 
examen, no es farà mitja amb la resta de notes. 

La nota final de curs s’extreu a partir de la mitjana de les tres avaluacions, sempre i quan aquestes 
s’hagin aprovat o bé que la mitjana doni (concretar que no es pot fer amb una nota inferior a 4).  

La nota final de curs s’expressa amb una xifra sense decimals. 

 

Distribució temporal 
 

La matèria s’imparteix al llarg de tot el curs. La distribució del continguts de la matèria es realitzarà 
en tres trimestres, amb un total de 90 hores. 


