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CRITERIS DE CALIFICACIÓ 

 

  

Avaluació ordinària: 
  

• L’avaluació final ordinària es farà a partir de les evidències d’aprenentatge que 

havien recollit dels seus alumnes abans de la suspensió de les activitats lectives 

presencials. Aquesta informació s’ha de basar en les dades de la primera i segona 

avaluació. 

• Les valoracions de les activitats, treballs i/o resultats de proves realitzats a partir 

de l’inici de la suspensió de les activitats lectives presencials es consideraran 

exclusivament per augmentar la qualificació també podran recuperar les 

qualificacions negatives, siguin del curs actual o siguin de cursos anteriors 

• Totes les activitats fetes durant aquest període tendran una nota. Aquesta nota 

farà mitja amb la qualificació de la 1a i 2a avaluació, i només es tendrà en 

compte en el cas d’augmentar aquesta qualificació.  

  

 Per calcular la nota final es tendrà en compte la mitja de la 1a i la 2a avaluació. La 

nota final mai serà inferior a la mitja de la primera i la segona avaluació.  
  

• Recuperació d’avaluacions pendents: Es farà entregant totes les activitats 

que es vagin encomanant i que es qualificaran amb una nota que anirà de 1 a 10. 
• S’ha d’entregar com a mínim un 80% de les activitats per poder avaluar aquest 

darrer trimestre. 
  

  

  

Recuperació de matèries d’altres cursos:  
  

Les matèries pendents de cursos anteriors es recuperaran si s’aprova el curs actual. 

També tenen la possibilitat de presentar-se a les recuperacions  de setembre. 
  

  

  

Avaluació extraordinària Setembre:  

  

• Es manté el calendari de les proves presencials del mes de setembre. 
• A l'avaluació final extraordinària els alumnes seran avaluats tenint en 

consideració només els objectius, continguts, criteris d’avaluació i estàndards 

avaluables i el grau d’assoliment de les competències clau treballats abans de la 
suspensió de les activitats lectives presencials. 

• S’elaborarà un pla de reforç individualitzat tenint en compte les circumstàncies 
de cada alumne durant el període de suspensió de les activitats presencials per 

facilitar als alumnes la recuperació de les matèries en les quals han obtingut una 
avaluació negativa.  

• Els treballs que s’encomanin per setembre comptaran un 40% de la nota. 
  



 

 

 

 

 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ TREBALLATS AL PRIMER  I SEGON TRIMESTRE 

 

PRIMER TRIMESTRE 

Explicar el sentit polític, social i econòmic de l’Antic Règim. Distingeix conceptes 

històrics com Antic Règim /Il·lustració.  
Conèixer els avenços de la revolució científica des dels segles XVII i XVIII. Valora els 

avenc ̧os científics i l’aplicació d’aquests avenços a la vida diària.  
Conèixer l’abast de la Il·lustració com a nou moviment cultural i social a Europa i a 

Amèrica. 
Descriu les característiques de la cultura de la Il·lustració i quines implicacions té en 

algunes monarquies.Diferència l’absolutisme del parlamentarisme a través de l’anàlisi 

de diferents textos.  
Identificar els principals fets de les revolucions burgeses als Estats Units, França, 

Espanya.  
Identificar els principals fets de les revolucions liberals a Europa i a Amèrica.  
Comprovar l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris de la primera meitat 

del segle XIX. Valora les raons dels revolucionaris per actuar com ho varen fer. 
Descriure els fets rellevants de la revolució industrial i l’encadenament causal d’aquests 

fets. 
Analitza els pros i els contres de la primera revolució industrial a Anglaterra. Explica la 

situació laboral femenina i infantil a les ciutats industrials.  
Analitzar els avantatges i els inconvenients de ser un país pioner en els canvis.  

Especifica algunes repercussions polítiques dels canvis econòmics a Espanya.  

Identificar les potències imperialistes i el repartiment del poder econòmic i polític al 
món al darrer quart del segle XIX i al principi del XX. Explica raonadament que el 

concepte d’imperialisme reflecteix una realitat que influirà en la geopolítica mundial i en 
les relacions econòmiques transnacionals. Discuteix sobre l’eurocentrisme i la 

globalització.  

----------------------------------------------------------------------------------------- 

SEGON TRIMESTRE 
Establir jerarquies causals (aspecte, escala temporal) de l’evolució de l’imperialisme. 
Reconeix cadenes i interconnexions causals entre el colonialisme, l’imperialisme i la 
Gran Guerra de 1914. 

Conèixer els principals esdeveniments de la Gran Guerra, les connexions amb la 
Revolució Russa i les conseqüències del Tractat de Versalles i dels altres tractats. 

Diferència els esdeveniments dels processos en una explicació històrica de la Primera 



 

 

Guerra Mundial.  
Identificar les potències imperialistes i el repartiment del poder econòmic i polític al 
món al darrer quart del segle XIX i al principi del XX. Explica raonadament que el 

concepte d’imperialisme reflecteix una realitat que influirà en la geopolítica mundial i en 

les relacions econòmiques transnacionals.  
Establir jerarquies causals (aspecte, escala temporal) de l’evolució de l’imperialisme. 

Reconeix cadenes i interconnexions causals entre el colonialisme, l’imperialisme i la 
Gran Guerra de 1914. 

Conèixer els principals esdeveniments de la Gran Guerra, les connexions amb la 
Revolució Russa i les conseqüències del Tractat de Versalles i dels altres tractats. 

Analitza el nou mapa polític d’Europa. Descriu la derrota d’Alemanya des de la seva 
pròpia perspectiva ides de la perspectiva dels aliats. 

Esquematitzar l’origen, el desenvolupament i les conseqüències de la Revolució Russa.  
Contrasta algunes interpretacions de l’abast de la Revolució 

Russa actuals i de l’època en què va tenir lloc. 

 

 
 

CRITERIS D’AVALUACIÓ A TREBALLAR AL TERCER TRIMESTRE 

 

Conèixer i comprendre els esdeveniments, les fites i els processos més importants del 
període d’entreguerres, o les dècades 1919-1939, especialment a Europa.l futur, com 

l’abast de les crisis financeres del 1929.  
Analitzar què va conduir a l’apogeu dels feixismes a Europa. Explica diversos factors 

que varen fer possible l’apogeu del feixisme a Europa.  

La segona República i la Guerra Civil Espanyola;conèixer les causes i conseqüències. 

Conèixer els principals fets de la Segona Guerra Mundial. 
Descriu els fets més rellevants del procés de descolonització. 
Comprendre el concepte de guerra freda en el context posterior al 1945 i les relacions 

entre els dos blocs: EUA i URSS. . 
Explicar les causes de l’establiment d’una dictadura a Espanya després de la Guerra 

Civil i com va anar evolucionant aquesta dictadura del 1939 al 1975. 
Entendre l’evolució de la construcció de la Unió Europea. Discuteix sobre la construcció i 

el futur de la Unió Europea. 
 

 

 
 


