
 HISTÒRIA DEL MÓN CONTEMPORANI 

 CRITERIS GENERALS D’AVALUACIÓ DE LA MATÈRIA 

1. Conceptes.- 

 

D’acord amb la reunió del departament de ciències socials del dia 18 

maig de 2012, i basant-se en un altre acord de setembre de 2008 

(vegi’s la corresponent Acta), els conceptes es valoraran en un 70% 

de la nota a la PROVA DEL MES DE SETEMBRE. El professor 

programarà un examen similar als cinc controls realitzats al llarg del 

curs, que constarà de: 

 

1. Un exercici bàsic  i fonamental amb qüestions referides a un text 

d’interès històric, extret del llibre de text, dels exercicis realitzats 

durant el curs, de la bibliografia específica o d’altres fonts escrites 

complementàries (premsa, lleis, manifestos, ...). 

 

2. Un exercici amb qüestions referides a una font no textual (mapa, 

organigrama, gràfica, sèrie estadística, fotografia, diapositiva, 

cartograma, mapa conceptual ..). 

En aquests dos exercicis esmentats, l’alumne treballarà: 

a. Introducció, descripció i enquadrament de la font. 

b. Resum de les seves idees principals, tot analitzant, comentant o 

explicant els aspectes més rellevants de la font. I, si s’escau, definint 

aquelles qüestions que siguin d’interès o es demanin. 

c. Ubicació de la font en el seu context històric, d’acord amb els 

continguts del corresponent bloc i unitat. 

d. Projecció de les idees de la font analitzada en la societat 

contemporània i la seva transcendència en un marc general que pot 

arribar fins als nostres dies. 



e. Aportacions crítiques i raonades de l’alumne. 

 

3. Definició de conceptes bàsics de les unitats i del seu context. 

 

4. Elaboració d’eixos cronològics i de tot tipus de materials històrics. 

 

5. Qüestions sobre mapes polítics inclosos en el control. 

 

6. Elaboració d’un tema general i rellevant de la unitat. 

 

2. Procediments i dossier d’exercicis d’estiu.- 

 

D’acord amb la reunió del departament de ciències socials del dia 18 

de maig de 2012 i també un anterior acord de setembre de 2008 

(vegi’s la corresponent Acta), es valoraran en un 30% de la nota de 

setembre. 

 

 S’avaluarà: 

a. L’elaboració de mapes, gràfics, comentaris de textos,... i exercicis 

de tot tipus, en acabar cada unitat, indicats pel professor. 

b. L’acurada i puntual presentació dels materials a mà en cada unitat 

de l’avaluació. 

 

Concretament l’alumne haurà de presentar per escrit: 

a. L’apartat Analitza els documents dels primers 15 temes del llibre. 

b. L’apartat Posa’t a prova dels primers 15 temes del llibre. 
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Examen de Suficiència 

 

NOM:     CURS:        12-VI-2003      

========================================= 

 

Qüestions 

 

3,5 p.  1. Desenvolupa un d'aquests temes: 

     a) La revolució francesa. Dels Estats Generals                                                                                                         

    al Directori (1789-1795). 

     b) Les revolucions a Rússia: 1905-1918. 

     c) EUA: prosperitat, crisi i Gran Depressió. 

2 p.  2. Desenvolupa un d'aquests mapes: 

a) L'imperi napoleònic l’any 1812. Comenta a banda 

els canvis a l'Europa del 1815. 

b) Els països bel.ligerants i neutrals a la 1ª Guerra 

Mundial. Comenta a banda el nou mapa europeu del 

1919. 

2,5 p.  3. Comentari comparat dels dos textos adjunts. 

1 p.  4. Tria una opció: 

     a) La unificació alemanya. Pots dibuixar     

   un mapa o esquema. 



     b) L’organització dels imperis colonials. 

1 p.  5. Comenta breument: 

     . L’arribada al poder del nazisme 

     . Organigrama del sistema keynesià     

     . Les revolucions paral·leles a la R.I.     

 

 ===================    

 

Textos a comentar 

 



IES GABRIEL FERRATER  Departament de Ciències Socials          

Reus                   Història del Món Contemporani 1BAT 

 

Examen Final 

 

NOM:     CURS:        11-VI-2004      

========================================= 

 

Qüestions 

 

3 p.  1. Desenvolupa un d'aquests temes: 

     a) La revolució francesa. Dels Estats Generals                                                                                                         

    al Directori (1789-1795). 

     b) Les revolucions a Rússia: 1905-1918. 

     c) EUA: prosperitat, crisi i Gran Depressió. 

2 p.  2. Desenvolupa un d'aquests mapes: 

a) L'imperi napoleònic l’any 1812. Comenta a banda 

els canvis a l'Europa del 1815. 

b) Els països bel·ligerants i neutrals a la 1ª Guerra 

Mundial. Comenta a banda el nou mapa europeu del 

1919. 

2,5 p.  3. Comentari comparat dels dos textos adjunts. 

1 p.  4. Tria una opció: 

     a) La unificació alemanya. Pots dibuixar     

     un mapa o esquema. 

     b) L’organització dels imperis colonials. 

1,5 p.  5. Comenta en unes 10 línies: 

. Canvis en l’organització del treball i les empreses, a 

la 2ª R.I. 

. El conflicte dels Balcans, com a causa de la 1ª G.M. 

     

. Organigrama del sistema keynesià     



IES GABRIEL FERRATER  Departament de Ciències Socials                                                                                                                                                    

Reus                   Història del Món Contemporani 1BAT 

 

Prova de Suficiència 

 

NOM:     CURS:         8-VI-2007      

========================================= 

 

Qüestions 

 

3 p.  1. Desenvolupa un d'aquests temes: 

     a) La revolució francesa. Dels Estats Generals                                                                                                         

    al Directori (1789-1795). 

     b) Les revolucions a Rússia: 1905-1918. 

     c) EUA: prosperitat, crisi i Gran Depressió. 

2 p.  2. Desenvolupa un d'aquests mapes: 

a) L'imperi napoleònic l’any 1812. Comenta a banda 

els canvis de la Restauració, a l'Europa del 1815. 

b) Els països bel·ligerants i neutrals a la 1ª Guerra 

Mundial. Comenta a banda el Tractat de Versalles. 

2,5 p.  3. Comentari comparat dels dos textos adjunts. 

1 p.  4. Tria una opció: 

a) Principis del marxisme i de l’anarquisme. 

b) Causes de la 1ª i de la 2ª Guerra Mundial. 

1,5 p.  5. Resumeix en unes 10 línies: 

a) L’Europa de l’AR: economia, societat i                                          

política.  

b) Canvis en l’organització del treball i les empreses, 

a la 2ª R.I. 
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Reus                  Història del Món Contemporani 1BAT 

 

Examen de Suficiència de pendents 

 

NOM:     CURS:        9-X-2003      

========================================= 

 

Qüestions 

 

3,5 p.  1. Desenvolupa un d'aquests temes: 

     a) La revolució francesa. De la Convenció a   

      brumari (1792-1799). 

     b) L’Europa de l’Antic Règim. 

     c) EUA: prosperitat, crisi i Gran Depressió. 

2 p.  2. Desenvolupa un d'aquests mapes: 

a) Àfrica el 1914. Comenta a banda els problemes 

del repartiment. 

b) Els països bel.ligerants i neutrals a la 1ª Guerra 

Mundial. Comenta a banda el nou mapa europeu del 

1919. 

2,5 p.  3. Comentari del text adjunt. 

1 p.  4. Tria una opció: 

     a) La unificació italiana. Pots dibuixar      

     un mapa o esquema. 

     b) Comunisme de guerra, NEP i planificació. 

1 p.  5. Comenta breument: 

     . L’arribada al poder del nazisme 

     . L’augment de la població (1750-1900)     

 

Text a comentar 

 


