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CRITERIS	  PER	  ADAPTAR	  LA	  PROGRAMACIÓ.	  	  
DEPARTAMENT	  DE	  GEOGRAFIA	  I	  HISTÒRIA.	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  CURS:	  	  3.ESO	  .	  	  MATÈRIA:	  GEOGRAFIA.	  	  
DIRECTRIUS:	  	  
	   1-‐Orden	  EFP/365/2020	  de	  22	  de	  abril.	  (BOE	  24-‐4-‐2020)	  
	   2-‐	  Objectius	  Generals	  d’Etapa	  ESO	  (art.11)	  i	  Batxillerat	  (art.25)	  R.D.1105/2014	  26	  desembre.	  
	   3-‐	  Ordre	  38/2017	  de	  4	  d’octubre	  d’avaluació.	  
	   4-‐	  Acta	  Departament	  nº	  13	  de	  24-‐4-‐2020.	  
	  
L’Administració	   Educativa	   demana	   centrar-‐se	   en	   els	   “aprenentatges	   imprescindibles”	   realitzats	   en	   els	  
dos	   primers	   trimestres,	   fomentant	   rutines	   de	   treball	   i	   hàbits	   d’estudi.	   Flexibilitzar	   el	   currículum,	  
adaptarlo	  a	  la	  situació	  excepcional	  que	  patim.	  
	  
	  
	   1-‐	  Criteris	  avaluació.	  	  
	  
Els	  criteris	  d’avaluació	  es	  fonamentaran	  en	  els	  Objectius	  Generals	  d’Etapa	  ESO,	  art.11.	  

a-‐	  Assumir	  responsablement	  els	  seus	  deures,	  coneixer	  i	  exercir	  els	  seus	  drets.	  
b-‐	  Desenvolupar	  i	  consolidar	  hàbits	  de	  disciplina	  estudi	  i	  treball.	  
e-‐	  Desenvolupar	  destreçes	  bàsiques	  en	  l’ús	  de	  les	  fonts	  d’informació.	  
h-‐	  Comprendre	  i	  expressar	  am	  correcció,	  oralment	  i	  per	  escrit.	  	  

	  
Flexibilitzar	  el	  currículum,	  adaptar-‐lo	  obliga	  a	  avaluar	  centrant-‐nos	  en	  algunes	  competències	  clau	  (Article	  
4.1	   Ordre	   38/2017	   4	   octubre)	   A	   saber:	   Comunicació	   lingüística;	   	   Competència	   digital;	   Aprendre	   a	  
aprendre;	  Competències	  socials	  i	  cíviques	  i	  Consciència	  i	  expressions	  culturals.	  
	  
	   2-‐	  Instruments	  d’avaluació.	  
	  
Els	  alumnes	  demostraran	  que	  han	  assolit	  les	  competències	  bàsiques	  a	  través	  dels	  següents	  instruments	  
durant	  el	  període	  de	  confinament.	  	  Els	  tres	  elements	  seran	  la	  base	  per	  qualificar	  i	  avaluar.	  

1-‐	  Compliment	  de	  les	  tasques	  enviades	  en	  suport	  digital.	  Correu	  corporatiu.	  
2-‐	  	  Mostrar	  interés	  en	  aprendre	  a	  través	  preguntes.	  
3-‐	  Tots	  aquells	  que	  durant	  el	  període	  de	  confinament	  ajuden	  a	  demostrar	  l’assoliment	  
de	  les	  capacitats	  dels	  alumnes.	  	  

	   	   4-‐	  La	  llibreta	  es	  podrà	  utilitzar	  a	  les	  proves	  de	  recuperació.	  
	   	  
3-‐	  Criteris	  de	  qualificació.	  Hem	  acordat	  aplicar	  els	  següents	  criteris	  de	  qualificació.	  (Acta	  nº	  13)	  
	  
4.-‐	  Criteris	  de	  qualificació	  al	  tercer	  trimestre.	  
	  
	   4.1-‐	  El	  tercer	  trimestre	  només	  pot	  pujar	  la	  nota	  a	  l’avaluació	  final,	  mai	  baixar-‐la.	  	  
	   Els	  alumnes	  obtindran	  la	  millor	  nota	  de	  les	  dues	  primeres	  avaluacions.	  	  	  
	   La	  tercera	  només	  servira	  	   per	  a	  pujar	  nota.	  Es	  seguirà	  el	  següent	  barem:	  	  	  
	   5-‐5’9	  (0.25	  punts);	  	  6-‐6’9	  (0.5);	  	  7-‐7’9	  (0.75);	  	  8-‐8’9	  (1);	  	  9-‐9’9	  (1.25);	  	  10	  (1.5).	  
	  

4.2-‐Si	   són	  necessàries	   fer	  proves	  de	   recuperació,	   recuperarà	   sobre	   la	  matèria	  del	   trimestre	  o	  
trimestres	   suspesos.	   	   Al	   tercer	   trimestre	   no	   s’avancen	   continguts	   i	   els	   treballs	   volen	   que	   els	  
alumnes	  demostren	  el	  domini	  de	  capacitats	  procedimentals.	  	  	  

	  
4.3-‐	  Sense	  perjudici	  del	  que	  hem	  dit	  fins	  ara,	  	  l’equip	  docent	  és	  el	  responsable	  únic	  i	  últim	  de	  la	  
nota	  final	  que	  siga	  atorgada	  a	  l’alumne.	  La	  nota	  és	  una	  decisió	  i	  responsabilitat	  col·∙legiada	  i,	  per	  
tant,	   serà	   l’òrgan	   encarregat	   d’atendre	   les	   possibles	   reclamacions.	   La	   valoració	   del	   tercer	  
trimestre	  no	  pot,	  en	  ningun	  cas,	  perjudicar	  l’alumnat.	  L’equip	  docent	  decideix	  la	  promoció,	  en	  
ningun	  cas	  el	  professor	  de	  la	  matèria	  sol.	  

València	  a	  30	  d’abril	  de	  2020.	  	  
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CRITERIS	  PER	  ADAPTAR	  LA	  PROGRAMACIÓ.	  	  
DEPARTAMENT	  DE	  GEOGRAFIA	  I	  HISTÒRIA.	  

	   	   	   	  	  CURS:	  	  4.ESO.	  MATÈRIA:	  	  HISTÒRIA	  .	  

DIRECTRIUS:	  	  
	  
	  1-‐Orden	  EFP/365/2020	  de	  22	  de	  abril.	  (BOE	  24-‐4-‐2020)	  
	  2-‐	  Objectius	  Generals	  d’Etapa	  ESO	  (art.11)	  i	  Batxillerat	  (art.25)	  R.D.1105/2014	  26	  desembre.	  
	  3-‐	  Ordre	  38/2017	  de	  4	  d’octubre	  d’avaluació.	  
	  4-‐	  Acta	  Departament	  nº	  13	  de	  24-‐4-‐2020.	  
	  
L’Administració	  Educativa	  demana	  centrar-‐se	  en	  els	  “aprenentatges	  imprescindibles”	  realitzats	  
en	   els	   dos	   primers	   trimestres,	   fomentant	   rutines	   de	   treball	   i	   hàbits	   d’estudi.	   Flexibilitzar	   el	  
currículum,	  adaptarlo	  a	  la	  situació	  excepcional	  que	  patim.	  

	   	  

	   CRITERIS	  D´AVALUACIÓ	  	  	  

1.-‐	  Comunicar	  per	  escrit	  o	  oral	  el	  procés	  d´aprenentatge	  per	  mitjà	  de	  textos	  corresponents	  a	  
diversos	  gèneres,	  cumplint	  els	  requisits	  formals	  d´adequació,	  coherència	  i	  correcció	  gramatical	  
que	  correspon	  al	  nivell	  educatiu.	  

2.-‐	  Seleccionar	  i	  organitzar	  la	  informació	  rellevant,	  d´acord	  amb	  uns	  objectius	  previs,	  a	  partir	  
de	  la	  comprensió	  de	  textos	  escrits,	  utilitzats	  com	  a	  fonts	  i	  aplicar	  estratègies	  ,	  acordes	  al	  seu	  
nivell,	  de	  recerca,	  registre,	  selecció	  i	  organització	  de	  la	  informació.	  

3.-‐	  Interpretar	  les	  dades,	  evidències	  e	  informació	  mitjançant	  la	  seua	  representació	  en	  forma	  de	  
gràfiques,	  línies	  del	  temps,	  diagrames,	  tables,	  informes	  o	  síntesis	  de	  conclusions	  i	  situar	  els	  fets	  
fonamentals	  en	  una	  perspectiva	  temporal	  i	  un	  context	  geogràfic.	  

4.-‐	  Utilitzar	  la	  terminologia	  conceptual	  adequada	  	  

5.-‐	  Participar	  en	  equips	  de	  treball	  per	  a	  conseguir	  metes	  comunes	  asumint	  diferents	  rols	  i	  
responsabilitats	  .	  

6.-‐	  Realitzar	  de	  forma	  eficaç	  tasques	  o	  projectes	  i	  mostrar	  interés	  i	  curiositat	  en	  el	  seu	  
desenvolupament.	  

7.-‐	  Transmetre	  de	  forma	  organitzada	  els	  coneixements	  amb	  un	  llenguatge	  no	  discriminatori.	  

8.-‐	  Utilitzar	  diferents	  ferramentes	  informàtiques	  per	  buscar,	  seleccionar	  i	  emmagatzemar	  
diveros	  documents,	  considerats	  com	  a	  fonts,	  de	  manera	  contrastada	  en	  els	  mitjans	  digitals	  i	  
compartir-‐los	  en	  entorns	  virtuals	  d´aprenentatge	  	  

9-‐	  Descriure	  els	  coneixements	  i	  destresses	  històriques	  i	  geogràfiques	  que	  contribuisquen	  al	  
desenvolupament	  de	  les	  competències	  que	  es	  demanen	  per	  continuar	  en	  estudis	  posteriors	  
tant	  de	  caràcter	  acadèmic	  com	  professional.	  

	   	  

	   INSTRUMENTS	  D´AVALUACIÓ	  

.-‐	  Convocatòria	  Ordinària	  

	   Alumnes	  del	  curs	  
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Els	  instruments	  d’avaluació	  que	  utilitzarem	  per	  establir	  la	  nota	  són:	  

-‐ El	  treball	  realitzat	  a	  través	  de	   la	  plataforma	  de	  google,	  classroom,	  el	  qual	  es	  centrarà	  
especialment	   en:	   activitats	   de	   definició	   de	   conceptes,	   elaborar	   i	   comentar	   gràfics	   i	  
mapes,	   realitzar	   esquemes	  o	   resums,	   analitzar	   fonts,	   plantejar	  hipòteisi,	   així	   com	   fer	  
tasques	  de	  recerca	  a	  partir	  d´equips	  de	  treball.	  
	  

-‐ L´interés	  mostrat	  en	  el	  desenvolupament	  de	  les	  tasques	  
	  

-‐ L´actitud	  mostrada	  per	  l´alumne	  davant	  de	  les	  activitats	  individuals	  i	  grupals	  	  

Aquestos	   instruments	   d’avaluació	   estan	   directament	   relacionats	   amb	   els	   criteris	   que	   hem	  
establert	  en	  l’apartat	  anterior	  

	   .-‐	  Convocatòria	  Extraordinària	  	  

Els	   	  alumnes	   	  que	   	  no	   	   superen	   	   la	   	  matèria	   	  a	   final	  de	  curs	   	  hauran	   	  de	   	  presentar-‐se	   	  a	   	   les	  	  
proves	   extraordinàries.	   	   L’alumnat	   serà	   informat	   adequadament	   d’aquesta	   situació	   i	   també	  
se’ls	  indicarà	  quines	  tasques	  hauran	  de	  realitzar	  per	  a	  una	  correcta	  recuperació,	  en	  funció	  de	  
les	  circumstàncies	  que	  es	  donen	  en	  eixe	  moment.	  

Si	  es	  poden	  fer	  proves	  de	  manera	  presencial,	  	  l’alumnat	  es	  presentarà	  a	  un	  examen.	  En	  el	  cas	  
que	  no	  es	  puguen	  fer,	  es	  proposarà	  una	  prova	  o	  treball	  que	  es	  puga	  realitzar	  per	  Aules	  o	  altres	  
mitjans.	  

Evidentment,	  en	  tots	  dos	  casos,	  els	  continguts	  de	  la	  prova	  s’adequaran	  als	  continguts	  treballats	  
al	  llarg	  del	  curs.	  

	  

	   CRITERIS	  DE	  QUALIFICACIÓ	  	  

	   .-‐Convocatòria	  Ordinària	  	  

	   Alumnes	  dels	  curs	  

 La	  nota	  del	  3r	  trimestre	  servirà	  a	  l'alumne	  per	  poder	  pujar	  la	  seva	  qualificació	  	  final,	  en	  
cap	  	  cas	  baixar-‐la.	  Dita	  nota	  s´obtindrà	  de	  la	  següent	  manera:	  
	  

-‐ 80%	  treball	  pràctic	  	  realitzat	  al	  llarg	  del	  trimestre	  
-‐ 20%	  actitud	  	  
	  
A	  més,	  com	  que	  la	  major	  part	  de	  les	  tasques	  ha	  realitzar	  es	  basaran	  en	  els	  continguts	  ja	  
explicats	  als	  trimestres	  treballats	  de	  manera	  presencial,	  la	  correcta	  execucció	  d´aquestes,	  
permetran	  a	  l´alumnat	  recuperar	  els	  continguts	  de	  la	  2ª	  avaluació,	  la	  qual	  no	  ha	  estat	  
recuperada	  per	  la	  situació	  extraordinària	  en	  la	  que	  ens	  trobem	  des	  del	  passat	  13	  de	  març.	  
	  

	   Convocatòria	  Extraordinària.	  
En	  el	  cas	  que	  l´alumne/a	  puga	  presentar-‐se	  presencialment	  a	  un	  examen,	  	  aquest	  tindrà	  un	  
valor	  del	  100%	  respecte	  a	  la	  nota	  i	  l´alumne	  haurà	  de	  preparar-‐se	  el	  contingut	  de	  les	  
avaluacions	  que	  no	  ha	  superat.	  	  
Si	  no	  puguera	  presentar-‐se	  a	  cap	  prova	  presèncial,	  l´alumne/a	  hauria	  de	  realitzar	  un	  treball	  
pràctic	  dels	  trimestres	  suspesos.	  Aquest	  també	  tindria	  un	  valos	  del	  100%	  	  de	  la	  nota.	  	  
	  

Demelsa Chafer� 29/4/20 8:53 A. M
Comentario [1]: 	  
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NOTA	  FINAL	  DEL	  CURS	  

	  La	  qualificació	  	  final	  del	  curs	  es	  calcularà	  de	  la	  següent	  manera:	  	  
	   	  
	   1ª	  Avaluació__________	  50%	  
	   2ª	  Avaluació	  __________	  50%	  
	  
A	  la	  mitjana	  aritmètica	  obtinguda	  dels	  dos	  trimestres	  presencials,	  se	  li	  afegirà	  la	  nota	  del	  
tercer	  trimestre,	  atenent	  al	  treball	  i	  actitud	  realitzat	  al	  llarg	  dels	  mesos	  que	  s´ha	  treballast	  a	  
distància.	  	  Aquesta	  nota	  es	  concretarà	  de	  la	  següent	  manera	  :	  	  
	  
	   3ª	  Avaluació__________	  en	  funció	  de	  la	  nota	  obtinguda,	  la	  puntuació	  que	  se	  li	  
otorgarà	  serà	  :	  	  
	   5-‐6_______________	  0,5	  punts	  
	   7-‐8_______________1	  punt	  
	   8+________________	  2	  punts	  	  
	  
	  

València a 30 d’abril de 2020.  
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CRITERIS	  PER	  ADAPTAR	  LA	  PROGRAMACIÓ.	  	  
DEPARTAMENT	  DE	  GEOGRAFIA	  I	  HISTÒRIA.	  

	   	   	   	  	  	  	  	  	  	  	  CURS:	  	  1	  BATXILLERAT	  .	  	  MATÈRIA:	  HISTÒRIA	  MÓN	  CONTEMPORANI	  
DIRECTRIUS:	  	  
	   1-‐Orden	  EFP/365/2020	  de	  22	  de	  abril.	  (BOE	  24-‐4-‐2020)	  
	   2-‐	  Objectius	  Generals	  d’Etapa	  ESO	  (art.11)	  i	  Batxillerat	  (art.25)	  R.D.1105/2014	  26	  desembre.	  
	   3-‐	  Ordre	  38/2017	  de	  4	  d’octubre	  d’avaluació.	  
	   4-‐	  Acta	  Departament	  nº	  13	  de	  24-‐4-‐2020.	  
	  
L’Administració	   Educativa	   demana	   centrar-‐se	   en	   els	   “aprenentatges	   imprescindibles”	   realitzats	   en	   els	  
dos	   primers	   trimestres,	   fomentant	   rutines	   de	   treball	   i	   hàbits	   d’estudi.	   Flexibilitzar	   el	   currículum,	  
adaptarlo	  a	  la	  situació	  excepcional	  que	  patim.	  
	  
	  
	   1-‐	  Criteris	  avaluació.	  	  
	  
Els	  criteris	  d’avaluació	  es	  fonamentaran	  en	  els	  Objectius	  Generals	  d’Etapa	  Batxillerat.	  Art.25.	  	  

-‐	  Afiançar	  els	  hàbits	  de	  lectura,	  estudi	  i	  disciplina.	  
-‐	  Dominar	  l’expressió	  oral	  i	  escrita.	  
-‐	  Utilitzar	  amb	  solvència	  i	  responsabilitat	  les	  TIC.	  
	  

Flexibilitzar	  el	  currículum,	  adaptar-‐lo	  obliga	  a	  avaluar	  centrant-‐nos	  en	  algunes	  competències	  clau	  (Article	  
4.1	   Ordre	   38/2017	   4	   octubre)	   A	   saber:	   Comunicació	   lingüística;	   	   Competència	   digital;	   Aprendre	   a	  
aprendre;	  Competències	  socials	  i	  cíviques	  i	  Consciència	  i	  expressions	  culturals.	  
	  
	   2-‐	  Instruments	  d’avaluació.	  
	  
Els	  alumnes	  demostraran	  que	  han	  assolit	  les	  competències	  bàsiques	  a	  través	  dels	  següents	  instruments	  
durant	  el	  període	  de	  confinament.	  	  Els	  quatre	  elements	  seran	  la	  base	  per	  qualificar	  i	  avaluar.	  

1-‐	  Compliment	  de	  les	  tasques	  enviades	  en	  suport	  digital.	  Correu	  corporatiu.	  
2-‐	  	  Mostrar	  interés	  en	  aprendre	  a	  través	  preguntes.	  
3-‐	  Tots	  aquells	  que	  durant	  el	  període	  de	  confinament	  ajuden	  a	  demostrar	  l’assoliment	  
de	  les	  capacitats	  dels	  alumnes.	  	  

	   	   4-‐	  La	  llibreta	  es	  podrà	  utilitzar	  a	  les	  proves	  de	  recuperació.	  
	   	  
	   3-‐	  Criteris	  de	  qualificació.	  Hem	  acordat	  aplicar	  els	  següents	  criteris	  de	  qualificació.	  (Acta	  nº	  13)	  
	  
4.-‐	  Criteris	  de	  qualificació	  al	  tercer	  trimestre.	  
	  
	   4.1-‐	  El	  tercer	  trimestre	  només	  pot	  pujar	  la	  nota	  a	  l’avaluació	  final,	  mai	  baixar-‐la.	  	  
	   Els	  alumnes	  obtindran	  la	  millor	  nota	  de	  les	  dues	  primeres	  avaluacions.	  	  	  
	   La	  tercera	  només	  servira	  	   per	  a	  pujar	  nota.	  Es	  seguirà	  el	  següent	  barem:	  	  	  
	   5-‐5’9	  (0.25	  punts);	  	  6-‐6’9	  (0.5);	  	  7-‐7’9	  (0.75);	  	  8-‐8’9	  (1);	  	  9-‐9’9	  (1.25);	  	  10	  (1.5).	  
	  

4.2-‐Si	   són	  necessàries	   fer	  proves	  de	   recuperació,	   recuperarà	   sobre	   la	  matèria	  del	   trimestre	  o	  
trimestres	   suspesos.	   	   Al	   tercer	   trimestre	   no	   s’avancen	   continguts	   i	   els	   treballs	   volen	   que	   els	  
alumnes	  demostren	  el	  domini	  de	  capacitats	  procedimentals.	  	  	  

	  
4.3-‐	  Sense	  perjudici	  del	  que	  hem	  dit	  fins	  ara,	  	  l’equip	  docent	  és	  el	  responsable	  únic	  i	  últim	  de	  la	  
nota	  final	  que	  siga	  atorgada	  a	  l’alumne.	  La	  nota	  és	  una	  decisió	  i	  responsabilitat	  col·∙legiada	  i,	  per	  
tant,	   serà	   l’òrgan	   encarregat	   d’atendre	   les	   possibles	   reclamacions.	   La	   valoració	   del	   tercer	  
trimestre	  no	  pot,	  en	  ningun	  cas,	  perjudicar	  l’alumnat.	  L’equip	  docent	  decideix	  la	  promoció,	  en	  
ningun	  cas	  el	  professor	  de	  la	  matèria	  sol.	  

València	  a	  30	  d’abril	  de	  2020.	  	  
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CRITERIS	  PER	  ADAPTAR	  LA	  PROGRAMACIÓ.	  	  
DEPARTAMENT	  DE	  GEOGRAFIA	  I	  HISTÒRIA.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CURS	  SEGON	  BATXILLERAT.	  MATÈRIA:	  GEOGRAFIA.	  
DIRECTRIUS:	  	  
	   1-‐Orden	  EFP/365/2020	  de	  22	  de	  abril.	  (BOE	  24-‐4-‐2020)	  
	   2-‐	  Objectius	  Generals	  d’Etapa	  ESO	  (art.11)	  i	  Batxillerat	  (art.25)	  R.D.1105/2014	  26	  desembre.	  
	   3-‐	  Ordre	  38/2017	  de	  4	  d’octubre	  d’avaluació.	  
	   4-‐	  Acta	  Departament	  nº	  13	  de	  24-‐4-‐2020.	  
	  
L’Administració	   Educativa	   demana	   centrar-‐se	   en	   els	   “aprenentatges	   imprescindibles”	   realitzats	   en	   els	   dos	  
primers	   trimestres,	   fomentant	   rutines	   de	   treball	   i	   hàbits	   d’estudi.	   Flexibilitzar	   el	   currículum,	   adaptarlo	   a	   la	  
situació	  excepcional	  que	  patim.	  

	   3.	  Criteris	  d’avaluació.	  

Els	  criteris	  d’avaluació	  que	  es	  prioritzaran	  en	  aquesta	  tercera	  avaluació	  són	  els	  següents:	  

Bloc	  1:	  Continguts	  comuns	  a	  l’aprenentatge	  de	  Geografia.	  Curs	  2n	  Batxillerat	  

BL1.1.	   Planificar	   la	   realització	   d’una	   indagació	   per	   a	   explicar	   els	   fets	   i	   processos	   geogràfics	   que	  
configuren	   el	   territori	   espanyol,	   definir	   problemes	   a	   partir	   de	   preguntes	   i	   hipòtesis	   i	   proposar	   de	  
forma	  autònoma	  un	  pla	  ordenat	  i	  flexible	  d’accions	  que	  facilite	  la	  selecció	  d’informació	  i	  recursos	  a	  
partir	  de	  fonts	  diverses,	  l’organització	  del	  temps	  necessari	  i	  del	  treball	  individual	  i	  grupal.	  	  

BL1.2.	  Seleccionar	  i	  organitzar	  la	  informació	  sobre	  fets	  i	  processos	  geogràfics	  en	  el	  territori	  espanyol,	  
d’acord	   amb	   uns	   objectius	   previs,	   a	   partir	   de	   la	   comprensió	   de	   textos	   orals	   i	   escrits,	   continus	   i	  
discontinus,	  usats	  com	  a	  fonts,	  a	  les	  quals	  es	  pot	  accedir	  a	  través	  de	  diversos	  mitjans	  (biblioteques,	  
Internet,	   eixides	   de	   camp)	   i	   aplicar	   estratègies,	   acords	   al	   seu	   nivell,	   de	   busca,	   registre,	   selecció	   i	  
organització	  de	   la	   informació	   i	  decidir	   si	   tals	   fonts	   són	  adequades,	   fiables,	   suficients	   i	   si	  posseïxen	  
alguna	  orientació	  per	  la	  seua	  procedència	  i	  context	  de	  creació.	  	  

BL1.3.	  Interpretar	  les	  dades,	  evidències	  i	  informació	  per	  mitjà	  de	  la	  seua	  representació	  en	  forma	  de	  
gràfiques,	   diagrames,	   taules,	   mapes	   temàtics,	   informes	   o	   síntesi	   de	   conclusions,	   usar	   destreses	  
cartogràfiques,	   situar	   els	   fets	   fonamentals	   en	   una	   perspectiva	   geogràfica	   que	   combine	   diverses	  
escales	  i	  reconéixer	  la	  importància	  de	  d’esta	  perspectiva	  per	  a	  donar	  sentit	  als	  processos	  geogràfics	  	  

BL1.4.	  Comunicar	  de	  forma	  oral	  o	  per	  escrit	  el	  procés	  d’aprenentatge	  i	  els	  seus	  resultats	  per	  mitjà	  de	  
textos	  corresponents	  a	  diversos	  gèneres,	  complir	  els	  requisits	  formals,	  l’adequació,	  la	  coherència	  i	  la	  
correcció	  gramatical	  corresponent	  al	  seu	  nivell	  educatiu	  per	  a	  transmetre	  de	  forma	  organitzada	  els	  
seus	   coneixements,	   interactuar	   en	   diversos	   àmbits	   amb	   un	   llenguatge	   no	   discriminatori	   i	   utilitzar	  
amb	  precisió	  la	  terminologia	  conceptual	  adequada.	  	  

BL1.5.	  Usar	  diferents	  ferramentes	  informàtiques	  per	  a	  buscar,	  seleccionar	  i	  emmagatzemar	  diversos	  
documents,	   considerats	   com	   a	   fonts,	   de	   forma	   contrastada	   en	   mitjans	   digitals	   i	   col·∙laborar	   i	  
comunicar-‐se	   per	   a	   elaborar	   continguts	   i	   interpretar-‐los	   compartint	   esta	   informació	   en	   entorns	  
virtuals	  d’aprenentatge	  i	  adoptar	  un	  comportament	  que	  previnga	  males	  pràctiques.	  	  

BL1.6.	  Organitzar	  un	  equip	  de	  treball	  distribuint	  responsabilitats	  i	  gestionant	  recursos	  perquè	  tots	  els	  
seus	  membres	  participen	  i	  arriben	  a	  les	  metes	  comunes,	   influir	  positivament	  en	  els	  altres	  i	  generar	  
implicació	  en	   la	   tasca	   i	   utilitzar	   el	   diàleg	   igualitari	   per	   a	   resoldre	   conflictes	   i	   discrepàncies	   actuant	  
amb	  responsabilitat	  i	  sentit	  ètic.	  	  
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BL1.7.	  Gestionar	  de	   forma	  eficaç	   tasques	   i	  projectes,	   fer	  propostes	  creatives	   i	   confiar	  en	   les	   seues	  
possibilitats,	   mostrar	   energia	   i	   entusiasme	   durant	   el	   seu	   desenrotllament,	   prendre	   decisions	  
raonades	  assumint	   riscos	   i	   responsabilitzar-‐se	  de	   les	  accions	  pròpies	   i	  de	   les	   seues	  conseqüències.	  
BL1.8.	   Buscar	   i	   seleccionar	   informació	   sobre	   entorns	   acadèmics	   i	   professionals	   vinculats	   amb	   els	  
coneixements	   geogràfics	   corresponents	   al	   Batxillerat	   i	   analitzar	   els	   coneixements,	   les	   habilitats	   i	  
competències	   necessàries	   per	   al	   seu	   desenrotllament	   i	   comparar-‐les	   amb	   les	   seues	   aptituds	   i	  
interessos	  per	  a	  generar	  alternatives	  davant	  de	  la	  presa	  de	  decisions	  vocacional.	  	  

	  

Bloc	  2:	  Espanya	  i	  la	  seua	  singularitat	  geogràfica.	  Curs	  2n	  Batxillerat	  

BL2.1.	   Analitzar	   els	   elements	   naturals,	   socials	   i	   territorials	   d’Espanya	   que	   li	   conferixen	   unitat	   i	  
argumentar	  la	  seua	  singularitat	  geogràfica	  com	  un	  espai	  de	  contrastos.	  	  

BL2.2.	   Explicar	   l’organització	   territorial	   espanyola	   com	   a	   resultant	   d’un	   procés	   històric	   de	   canvis	   i	  
continuïtats,	   no	   acabat,	   per	   mitjà	   de	   la	   comparació	   de	   mapes	   històrics	   i	   actuals,	   i	   analitzar	   les	  
actuacions	   i	   interessos	   dels	   diferents	   agents	   socials	   i	   polítics,	   per	   a	   comprendre	   la	   creació	   de	  
sentiments	  de	  pertinença	  a	  un	  territori	  concret.	  	  

	  

Bloc	  5:	  La	  població,	  el	  sistema	  urbà	  i	  els	  desequilibris	  territorials.	  Curs	  2n	  Batxillerat	  

BL5.1.	  Descriure	  la	  distribució	  de	  la	  població	  i	  de	  les	  principals	  aglomeracions	  urbanes	  a	  Espanya	  per	  
mitjà	  de	  la	  interpretació	  de	  mapes	  temàtics,	  de	  dades	  estadístiques	  i	  d’imatges	  aèries,	  i	  relacionar-‐la	  
amb	  diversos	  factors	  naturals	  i	  econòmics	  i	  les	  dinàmiques	  demogràfiques.	  	  

BL5.2.	  Relacionar	  els	  factors	  que	  expliquen	  el	  model	  de	  creixement	  de	  la	  població	  amb	  l’estructura	  
demogràfica	  d’Espanya	  i	  d’algunes	  comunitats	  autònomes,	  i	  explicar	  alguns	  problemes	  demogràfics	  
que	  es	  deriven	  d’esta	   interrelació	  per	  mitjà	  de	   l’anàlisi	   de	  diferents	   gràfiques,	  dades	  estadístiques	  
procedents	  de	  les	  fonts	  demogràfiques	  i	  mapes.	  

BL5.3.	   Analitzar	   la	   importància	   de	   les	   ciutats	   en	   l’organització	   del	   territori	   espanyol	   en	   diferents	  
escales	  derivada	  de	  les	  funcions	  que	  desenrotllen	  i	  reconéixer	  les	  esmentades	  funcions	  per	  mitjà	  de	  
l’examen	  d’imatges	  de	  paisatges	  urbans,	  cartografia	  digital	  i	  plans	  sobre	  usos	  del	  sòl.	  	  

BL5.4.	  Analitzar	  alguns	  problemes	  relacionats	  amb	  el	  procés	  d’expansió	  urbana	  a	  partir	  d’informació	  
publicada	  per	  els	  mitjans	  de	  comunicació	  i	  estimar	  el	  grau	  d’idoneïtat	  de	  les	  polítiques	  urbanístiques	  
aplicades	  per	  a	  resoldre	  estos	  problemes.	  	  

BL5.5.	  Establir	  la	  naturalesa,	  les	  causes	  i	  les	  conseqüències	  dels	  desequilibris	  territorials	  a	  Espanya	  en	  
diferents	  escales	  fent	  referència	  als	  processos	  demogràfic	  i	  socioeconòmics,	  i	  debatre	  sobre	  algunes	  
mesures	   de	   cohesió	   territorial	   i	   els	   seus	   resultats	   basant-‐se	   en	   dades	   obtingudes	   d’informes	  
institucionals	  adaptats	  al	  nivell	  de	  l’alumnat..	  
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4.	   Instruments	  d’avaluació	  i	  la	  seua	  relació	  amb	  els	  criteris	  d’avaluació.	  

4.1	  Convocatòria	  ordinària	  

4.1.1	  Alumnes	  del	  curs	  

Els	  instruments	  d’avaluació	  que	  utilitzarem	  per	  establir	  la	  nota	  són:	  

-‐	   Les	   activitats	   que	   es	   desenvoluparan	   durant	   aquest	   període,	   així	   com	   proves	   que	   es	   puguen	  
realitzar	  per	  via	  telemàtica	  o	  si	  pot	  donar-‐se	  el	  cas,	  presencialment.	  	  

Aquestos	   instruments	  d’avaluació	  estan	  directament	  relacionats	  amb	  els	  criteris	  que	  hem	  establert	  
en	  l’apartat	  anterior.	  	  

4.1.2	  Alumnes	  amb	  alguna	  avaluació	  pendent	  
	  
Es	  realitzaran	  activitats	  activitats	  específiques	  dels	  continguts	  treballats	  durant	  el	  1r	  i	  2n	  trimestres,	  
aquestes	   serviran	   per	   a	   	   recuperar,	   sempre	   i	   quan	   estiguen	   realitzades	   correctament,	   	   	   alguna	  
avaluació,	  en	  el	  cas	  d´aquells	  alumnes	  que	  no	  les	  	  hagen	  superat	  satisfactòriament	  .	  
	  

4.2	  Convocatòria	  extraordinària	  

Els	  	  alumnes	  	  que	  	  no	  	  superen	  	  la	  	  matèria	  	  a	  final	  de	  curs	  	  hauran	  	  de	  	  presentar-‐se	  	  a	  	  les	  	  proves	  
extraordinàries.	   	   L’alumnat	   serà	   informat	   adequadament	   d’aquesta	   situació	   i	   també	   se’ls	   indicarà	  
quines	  tasques	  hauran	  de	  realitzar	  per	  a	  una	  correcta	  recuperació,	  en	  funció	  de	   les	  circumstàncies	  
que	  es	  donen	  en	  eixe	  moment.	  

Si	  es	  poden	  fer	  proves	  de	  manera	  presencial,	  	  l’alumnat	  es	  presentarà	  a	  un	  examen.	  En	  el	  cas	  que	  no	  
es	  puguen	  fer,	  es	  proposarà	  una	  prova	  o	  treball	  que	  es	  puga	  realitzar	  per	  Aules	  o	  altres	  mitjans.	  

Evidentment,	  en	   tots	  dos	  casos,	  els	   continguts	  de	   la	  prova	  s’adequaran	  als	   continguts	   treballats	  al	  
llarg	  del	  curs.	  

	   5.	  Criteris	  de	  qualificació	  

5.1	  Convocatòria	  ordinària	  

5.1.1	  Alumnes	  del	  curs	  
	  
1.	  La	  nota	  del	  3r	   trimestre	  servirà	  a	   l'alumne	  per	  poder	  pujar	   la	  seva	  qualificació	   	   final,	  en	  cap	  cas	  
baixar-‐la,	  a	  criteri	  del	  professor/a.	  	  

	  
2.	  La	  nota	  del	  3r	  trimestre	  es	  basarà	  en:	  

-‐ La	   realització	   i	   l'entrega	   de	   les	   	   tasques	   específiques	   de	   l'assignatura,	   	   determinades	   pel	  	  
professorat	  durant	  aquest	  període.	  Aquestes	  activitats,	  permetran	  al	  professorat	  comprovar	  
que	   l'alumnat	   ha	   assimilat	   i	   consolidat	   els	   continguts	   i	   les	   competències	   	   pròpies	   	   de	   la	  
matèria,	   així	   com,	   també	   permetran	   a	   l'alumnat	   reforçar	   	   els	   continguts	   de	   les	   Proves	  
d'Accés	  a	  la	  Universitat.	  
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3.	  La	  nota	  final	  es	  basarà	  en:	  	  
-‐ La	  nota	  més	   alta	   de	   les	   dues	   avaluacions	   anteriors,	  més	   la	   nota	   del	   tercer	   trimestre	  que	  

servirà	   per	   a	   pujar	   la	   nota	   de	   la	   qualificació	   final,	   en	   funció	   del	   treball	   realitzat	   dels	  
continguts	  exposats	  anteriorment	  i	  la	  valoració	  mitjançant	  els	  criteris	  d’avaluació.	  	  

-‐ La	  nota	  del	  tercer	  trimestre	  es	  calcularà	  amb	  les	  tasques	  de	  la	  tercera	  avaluació	  que	  tindran	  
un	  valor	  de	  80%	  i	  les	  proves	  del	  20%.	  	  

-‐ Qualificació	  final	  de	  totes	  les	  tasques	  i	  proves	  servirà	  per	  a	  pujar	  la	  nota	  de	  la	  següent	  forma	  
d’entre:	  	  

-‐ 5-‐5,9	  (suma	  0,25)	  
-‐ 6-‐6,9	  (0,5)	  
-‐ 7-‐7,9	  (0,75)	  
-‐ 8-‐8,9	  (1)	  
-‐ 9-‐9,9	  (1,25)	  	  
-‐ 10	  (1,5).	  	  
-‐ 	  

5.1.2	  Alumnes	  amb	  alguna	  avaluació	  pendent	  
	  

-‐ Es	   realitzaran	  activitats	  específiques	  dels	   continguts	   treballats	  durant	  el	  1r	   i	   2n	   trimestres,	  
aquestes	  serviran	  per	  a	  	  recuperar,	  sempre	  i	  quan	  estiguen	  realitzades	  correctament,	  	  alguna	  
avaluació,	  en	  el	  cas	  d´aquells	  alumnes	  que	  no	   les	  hagen	  superat	  satisfactòriament.	  El	  valor	  
d’aquestes	  tasques	  serà	  un	  80%.	  	  

-‐ Realització	  d’una	  prova	  (virtual	  o	  presencial,	  si	  fos	  possible)	  20%.	  	  

5.2	  Convocatòria	  extraordinària	  

-‐ Prova	  extraordinària	  presencial	  de	  les	  avaluacions	  pendents	  comptarà	  un	  100%	  de	  la	  nota.	  	  

	  

València	  a	  30	  d’abril	  de	  2020.	  	  
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CRITERIS	  PER	  ADAPTAR	  LA	  PROGRAMACIÓ.	  	  
DEPARTAMENT	  DE	  GEOGRAFIA	  I	  HISTÒRIA.	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  CURS	  	  SEGON	  BATXILLERAT.	  MATÈRIA	  HISTÒRIA	  D’ESPANYA.	  	  
DIRECTRIUS:	  	  
	   1-‐Orden	  EFP/365/2020	  de	  22	  de	  abril.	  (BOE	  24-‐4-‐2020)	  
	   2-‐	  Objectius	  Generals	  d’Etapa	  ESO	  (art.11)	  i	  Batxillerat	  (art.25)	  R.D.1105/2014	  26	  desembre.	  
	   3-‐	  Ordre	  38/2017	  de	  4	  d’octubre	  d’avaluació.	  
	   4-‐	  Acta	  Departament	  nº	  13	  de	  24-‐4-‐2020.	  
	  
L’Administració	   Educativa	   demana	   centrar-‐se	   en	   els	   “aprenentatges	   imprescindibles”	   realitzats	   en	   els	  
dos	   primers	   trimestres,	   fomentant	   rutines	   de	   treball	   i	   hàbits	   d’estudi.	   Flexibilitzar	   el	   currículum,	  
adaptarlo	  a	  la	  situació	  excepcional	  que	  patim.	  
	  
	   3.	  Criteris	  d’avaluació	  
Els	  criteris	  d’avaluació	  que	  es	  prioritzaran	  en	  aquesta	  tercera	  avaluació	  són	  els	  següents:	  
	  
Bloc	  1:	  Continguts	  comuns	  a	  l’aprenentatge	  d’història	  d’Espanya	  
BL1.1.	  Planificar	  la	  realització	  d’una	  indagació	  per	  a	  explicar	  els	  fets	  i	  processos	  relatius	  a	  la	  
història	  d’Espanya,	  definir	  problemes	  a	  partir	  de	  preguntes	  i	  hipòtesis	  i	  proposar	  de	  forma	  
autònoma	  un	  pla	  ordenat	  i	  flexible	  d’accions	  que	  facilite	  la	  selecció	  d’informació	  i	  recursos	  a	  
partir	  de	  fonts	  diverses,	  l’organització	  del	  temps	  necessari	  i	  del	  treball	  individual	  i	  grupal.	  
BL1.2.	  Seleccionar	  i	  organitzar	  la	  informació	  rellevant,	  d’acord	  amb	  uns	  objectius	  previs,	  a	  
partir	  de	  la	  comprensió	  de	  textos	  orals	  i	  escrits,	  continus	  i	  discontinus,	  usats	  com	  a	  fonts,	  als	  
quals	  es	  pot	  accedir	  a	  través	  de	  diversos	  mitjans	  (biblioteques,	  museus,	  Internet...	  )	  i	  aplicar	  
estratègies	  d’acord	  amb	  el	  seu	  nivell,	  de	  Vbusca,	  registre,	  selecció	  i	  organització	  de	  la	  
informació	  i	  decidir	  si	  tals	  fonts	  són	  adequades,	  fiables,	  suficientes	  i	  si	  tenen	  algun	  caire	  per	  la	  
seua	  procedència	  i	  context	  de	  creació.	  
BL1.3.	  Interpretar	  les	  dades,	  evidències	  i	  informació	  històrica	  per	  mitjà	  de	  la	  seua	  
representació	  en	  forma	  de	  gràfiques,	  línies	  de	  temps,	  diagrames,	  taules,	  mapes	  conceptuals	  o	  
esquemes	  i	  evitar	  juís	  valor	  sobre	  el	  passat	  en	  termes	  de	  normes	  i	  valors	  del	  present.	  
BL1.4.	  Comunicar	  de	  forma	  oral	  o	  per	  escrit	  el	  procés	  d’aprenentatge	  i	  els	  seus	  
resultats	  per	  mitjà	  de	  textos	  corresponents	  a	  diversos	  gèneres,	  complir	  els	  requisits	  formals,	  
l’adequació,	  la	  coherència	  i	  la	  correcció	  gramatical	  corresponent	  al	  seu	  nivell	  educatiu	  per	  a	  
transmetre	  de	  forma	  organitzada	  els	  seus	  coneixements,	  interactuar	  en	  diversos	  àmbits	  amb	  
un	  llenguatge	  no	  discriminatori	  i	  utilitzar	  amb	  precisió	  la	  terminologia	  conceptual	  adequada.	  
BL1.5.	  Usar	  diferents	  eines	  informàtiques	  per	  a	  buscar,	  seleccionar	  i	  emmagatzemar	  diversos	  
documents,	  considerats	  com	  a	  fonts,	  de	  forma	  contrastada	  en	  mitjans	  digitals	  i	  col·∙laborar	  i	  
comunicar-‐se	  per	  a	  elaborar	  continguts	  i	  interpretar-‐los	  compartint	  la	  esta	  informació	  en	  
entorns	  virtuals	  d’aprenentatge	  i	  adoptar	  un	  comportament	  que	  previnga	  males	  pràctiques.	  
BL1.6.	  Organitzar	  un	  equip	  de	  treball	  distribuint	  responsabilitats	  i	  gestionant	  
recursos	  perquè	  tots	  els	  seus	  membres	  participen	  i	  arriben	  a	  les	  metes	  comunes,	  influir	  
positivament	  en	  els	  altres	  generant	  implicació	  en	  la	  tasca	  i	  utilitzar	  el	  diàleg	  igualitari	  per	  a	  
resoldre	  conflictes	  i	  discrepàncies	  actuant	  amb	  responsabilitat	  i	  sentit	  ètic.	  
BL1.7.	  Gestionar	  de	  forma	  eficaç	  tasques	  o	  projectes,	  fer	  propostes	  creatives	  i	  
confiar	  en	  les	  seues	  possibilitats,	  mostrar	  energia	  i	  entusiasme	  durant	  el	  seu	  
desenrotllament,	  prendre	  decisions	  raonades	  assumint	  riscos	  i	  responsabilitzar-‐se	  de	  les	  
accions	  pròpies	  i	  de	  les	  seues	  conseqüències.	  
BL1.8	  Buscar	  i	  seleccionar	  informació	  sobre	  entorns	  acadèmics	  i	  professionals	  
vinculats	  amb	  la	  història	  del	  món	  contemporani	  i	  analitzar	  els	  coneixements,	  
habilitats	  i	  competències	  necessàries	  per	  al	  seu	  desenrotllament	  i	  comparar-‐les	  amb	  les	  
pròpies	  aptituds	  i	  interessos	  per	  a	  generar	  alternatives	  davant	  de	  la	  presa	  de	  decisions	  
vocacional.	  
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Bloc	  5:	  La	  Restauració	  i	  la	  seua	  crisi	  (1874-‐1931)	  
	  
BL5.1.	  Contrastar	  la	  concepció	  del	  sistema	  polític	  de	  la	  Restauració	  amb	  el	  seu	  funcionament	  
real	  per	  mitjà	  de	  l’anàlisi	  dels	  problemes	  de	  caràcter	  polític,	  social,	  regional	  religiós	  i	  militar	  i	  
argumentar	  en	  quin	  grau	  va	  superar	  alguns	  dels	  problemes	  del	  període	  isabelí	  i	  quins	  van	  ser	  
els	  seus	  límits	  a	  l’afrontar	  els	  reptes	  que	  plantejava	  la	  integració	  dels	  nacionalismes	  i	  del	  
moviment	  obrer	  en	  el	  sistema	  polític.	  
BL5.2.	  Explicar	  la	  crisi	  del	  98	  com	  a	  manifestació	  de	  les	  limitacions	  del	  règim	  de	  la	  Restauració	  
distingint	  causes	  internes	  i	  externes	  i	  relacionar	  estos	  fets	  amb	  les	  crítiques	  del	  
regeneracionisme	  i	  la	  seua	  exigència	  de	  reformes	  polítiques	  utilitzant	  com	  a	  fonts	  alguns	  
documents	  significatius.	  
BL5.3.	  Analitzar	  els	  canvis	  i	  continuïtats	  en	  l’evolució	  de	  la	  població	  i	  l’economia	  
espanyoles	  al	  llarg	  del	  XIX	  i	  principis	  del	  XX	  i	  posar	  en	  perspectiva	  històrica	  les	  
mesures	  adoptades	  pels	  governs	  i	  el	  debat	  entre	  proteccionistes	  i	  lliurecanvistes	  en	  el	  context	  
de	  les	  dificultats	  per	  al	  desenrotllament	  econòmic	  i	  la	  superació	  dels	  desequilibris	  territorials.	  
BL5.4.	  Interpretar	  la	  dictadura	  de	  Primo	  de	  Rivera	  com	  una	  solució	  autoritària	  a	  la	  crisi	  del	  
sistema	  polític	  de	  la	  Restauració	  explicant	  per	  què	  es	  va	  arribar	  a	  esta	  tenint	  en	  compte	  les	  
contradiccions	  del	  sistema	  de	  la	  Restauració,	  els	  límits	  de	  les	  seues	  reformes	  i	  les	  
conseqüències	  de	  la	  I	  Guerra	  Mundial	  i	  constatar	  el	  seu	  fracàs	  com	  resultat	  dels	  límits	  de	  les	  
seues	  mesures	  intervencionistes,	  les	  seues	  contradiccions	  i	  l’activitat	  de	  l’oposició.	  
BL5.5.	  Reconéixer	  la	  importància	  de	  l’Edat	  de	  Plata	  de	  la	  cultura	  espanyola,	  exposar	  les	  
aportacions	  de	  les	  generacions	  i	  figures	  més	  representatives	  i	  destacar	  el	  protagonisme	  dels	  
intel·∙lectuals	  en	  la	  vida	  cultural	  i	  política	  assenyalar	  la	  seua	  influència	  en	  la	  labor	  de	  la	  II	  
República.	  
	  
Bloc	  6:	  La	  Segona	  República.	  La	  Guerra	  Civil	  en	  el	  seu	  context	  internacional	  (1931-‐1939)	  
BL6.1.	  Interpretar	  la	  Segona	  República	  com	  una	  solució	  democràtica	  a	  la	  crisi	  del	  sistema	  
polític	  de	  la	  Restauració	  emmarcant-‐la	  en	  el	  context	  internacional	  de	  crisi	  econòmica	  i	  
conflictivitat	  social	  i	  analitzar	  les	  actuacions	  desenrotllades	  en	  cada	  una	  de	  les	  seues	  etapes	  en	  
relació	  amb	  els	  problemes	  socials,	  econòmics	  i	  polítics	  heretats	  contrastant	  diverses	  fonts	  
històriques.	  
BL6.2.	  Explicar	  la	  Guerra	  Civil	  i	  el	  curs	  dels	  esdeveniment	  en	  les	  dos	  zones	  tenint	  en	  compte	  els	  
seus	  antecedents	  i	  el	  context	  internacional	  i	  destacar	  les	  seues	  conseqüències	  a	  partir	  del	  
contrast	  de	  diverses	  interpretacions	  historiogràfiques.	  
	  
Bloc	  7:	  La	  dictadura	  franquista	  (1939-‐1975)	  
BL7.1.	  Explicar	  l’evolució	  de	  la	  dictadura	  franquista	  assenyalant	  els	  seus	  suports	  
socials,	  les	  resistències,	  les	  transformacions	  polítiques,	  econòmiques	  i	  socials	  que	  es	  van	  
produir,	  relacionar-‐les	  amb	  la	  canviant	  situació	  internacional	  i	  interpretar	  la	  seua	  crisi	  com	  a	  
resultat	  de	  les	  contradiccions	  i	  els	  conflictes	  que	  els	  estos	  canvis	  van	  agreujar.	  
BL7.2.	  Seleccionar	  la	  producció	  cultural	  més	  representativa	  d’este	  període	  assenyalar	  els	  seus	  
condicionants	  ideològics	  i	  polítics	  i	  reconéixer	  el	  valor	  d’algunes	  manifestacions	  culturals,	  
incloses	  les	  desenrotllades	  a	  l’exili,	  com	  una	  font	  per	  a	  conéixer	  les	  transformacions	  que	  
estaven	  ocorrent	  des	  de	  finals	  dels	  anys	  cinquanta	  qüestionant	  les	  visions	  estàtiques	  d’este	  
període.	  
	  
Bloc	  8:	  La	  Transició	  democràtica	  i	  el	  procés	  de	  consolidació	  
BL8.1.	  Descriure	  les	  dificultats	  de	  la	  transició	  a	  la	  democràcia	  des	  del	  franquisme	  en	  un	  context	  
de	  crisi	  econòmica	  i	  el	  paper	  exercit	  per	  l’oposició	  i	  els	  conflictes	  socials	  i	  relacionar	  tot	  això	  
amb	  les	  mesures	  que	  van	  permetre	  el	  desmantellament	  institucional	  del	  règim	  i	  la	  celebració	  
de	  les	  primeres	  eleccions	  democràtiques	  amb	  l’ajuda	  d’una	  línia	  de	  temps.	  
BL8.2.	  Diferenciar	  el	  nou	  model	  d’Estat	  democràtic	  establit	  en	  la	  Constitució	  de	  1978	  de	  la	  
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dictadura	  franquista	  i	  destacar	  el	  pacte	  constitucional	  i	  la	  seua	  concreció	  en	  actuacions	  
encaminades	  a	  assolir	  un	  ampli	  acord	  social	  i	  polític	  i	  a	  afrontar	  desafiaments	  heretats	  del	  
franquisme	  a	  partir	  de	  testimonis,	  documents	  periodístics	  i	  textos	  historiogràfics.	  
BL8.3.	  Analitzar	  l’evolució	  econòmica,	  social	  i	  política	  d’Espanya	  des	  del	  primer	  
govern	  constitucional	  de	  1979	  fins	  a	  l’actual	  crisi	  econòmica,	  posar	  en	  perspectiva	  històrica	  el	  
procés	  d’integració	  en	  la	  Unió	  Europea	  i	  en	  altres	  àmbits	  i	  destacar	  els	  èxits	  i	  desafiaments	  
relatius	  a	  la	  igualtat	  social	  i	  l’Estat	  de	  Benestar.	  
	  
	   4.	  Instruments	  d’avaluació	  i	  la	  seua	  relació	  amb	  els	  criteris	  d’avaluació.	  
4.1	  Convocatòria	  ordinària	  
4.1.1	  Alumnes	  del	  curs	  
Els	  instruments	  d’avaluació	  que	  utilitzarem	  per	  establir	  la	  nota	  són:	  
-‐	  Anàlisi	  i	  comentari	  de	  textos	  relacionats	  amb	  la	  matèria	  (recordem	  sempre	  que	  aquesta	  és	  
acumulativa	  al	  llarg	  del	  curs).	  
-‐Visualització	  d’un	  seguit	  de	  vídeos	  que	  duran	  associat	  un	  treball	  específic	  d’aquests	  
(esquema-‐resum,	  preguntes	  sobre	  la	  temàtica…).	  
-‐Altres	  tasques	  opcionals	  a	  criteri	  del	  professor	  (treballs	  sobre	  documentals,	  anàlisis	  i	  
comentaris	  extres,	  visualització	  de	  pel·∙lícules	  i	  posterior	  ressenya,	  lectures…).	  
Aquests	  instruments	  d’avaluació	  estan	  directament	  relacionats	  amb	  els	  criteris	  que	  hem	  
establert	  en	  l’apartat	  anterior.	  
4.1.2	  Alumnes	  amb	  alguna	  avaluació	  pendent	  
Només	  hauran	  de	  recuperar	  matèria	  (concretament	  el	  segle	  XIX),	  aquells	  alumnes	  que	  hagen	  
suspés	  les	  dues	  avaluacions.	  En	  el	  cas	  d’aquells	  que	  la	  suma	  de	  les	  notes	  de	  la	  primera	  i	  segona	  
avaluació	  siga	  6	  o	  més	  hauran	  de	  presentar	  totes	  les	  tasques	  pertinents	  de	  manera	  
satisfactòria	  per	  donar-‐les	  com	  aptes;	  en	  el	  cas	  d’aquells	  que	  la	  suma	  de	  les	  notes	  de	  la	  
primera	  i	  segona	  avaluació	  siga	  menys	  de	  6	  hauran	  de	  presentar	  totes	  les	  tasques	  pertinents	  
de	  manera	  satisfactòria	  i,	  a	  més	  a	  més,	  superar	  la	  prova	  oral	  via	  videoconferència	  (en	  cas	  de	  
ser	  online)	  o	  presencial	  si	  fos	  possible.	  
4.2	  Convocatòria	  extraordinària	  
Els	  alumnes	  que	  no	  superen	  la	  matèria	  a	  final	  de	  curs	  hauran	  de	  presentar-‐se	  a	  les	  proves	  
extraordinàries.	  L’alumnat	  serà	  informat	  adequadament	  d’aquesta	  situació	  i	  també	  se’ls	  
indicarà	  quines	  tasques	  hauran	  de	  realitzar	  per	  a	  una	  correcta	  recuperació,	  en	  funció	  de	  les	  
circumstàncies	  que	  es	  donen	  en	  eixe	  moment.	  Si	  es	  poden	  fer	  proves	  de	  manera	  presencial,	  
l’alumnat	  es	  presentarà	  a	  un	  examen.	  En	  el	  cas	  que	  no	  es	  puguen	  fer,	  es	  proposarà	  una	  prova	  
o	  treball	  que	  es	  puga	  realitzar	  per	  Aules	  o	  altres	  mitjans.	  Evidentment,	  en	  tots	  dos	  casos,	  els	  
continguts	  de	  la	  prova	  s’adequaran	  als	  continguts	  treballats	  al	  llarg	  del	  curs.	  
	  
	   5.	  Criteris	  de	  qualificació	  
5.1	  Convocatòria	  ordinària	  
5.1.1	  Alumnes	  del	  curs	  
1.	  La	  nota	  del	  3r	  trimestre	  servirà	  a	  l'alumne	  per	  poder	  pujar	  la	  seva	  qualificació	  
final,	  en	  cap	  cas	  baixar-‐la	  a	  criteri	  del	  professor/a.	  
2.	  La	  nota	  del	  3r	  trimestre	  es	  basarà	  en:	  
-‐	  La	  realització	  i	  l'entrega	  de	  les	  tasques	  específiques	  de	  l'assignatura,	  determinades	  pel	  
professorat	  durant	  aquest	  període.	  Aquestes	  activitats,	  permetran	  al	  professorat	  comprovar	  
que	  l'alumnat	  ha	  assimilat	  i	  consolidat	  els	  continguts	  i	  les	  competències	  pròpies	  de	  la	  matèria,	  
així	  com,	  també	  permetran	  a	  l'alumnat	  reforçar	  els	  continguts	  de	  les	  Proves	  d'Accés	  a	  la	  
Universitat.	  
3.	  La	  nota	  final	  es	  basarà	  en:	  
-‐	  La	  millor	  puntuació	  de	  les	  dues	  avaluacions	  anteriors	  juntament	  amb	  la	  incorporació	  fins	  a	  un	  
màxim	  de	  dos	  punts	  d’aquesta	  seguint	  la	  ponderació	  feta	  pel	  departament:	  fins	  a	  6	  suposarà	  
mig	  punt	  més	  en	  la	  nota	  final;	  7	  i	  8	  suposarà	  un	  punt;	  i	  més	  de	  8	  suposarà	  dos	  punts.	  
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5.1.2	  Alumnes	  les	  dues	  avaluacions	  pendent	  
-‐	  Es	  realitzaran	  activitats	  específiques	  dels	  continguts	  treballats	  durant	  el	  1r	  i	  2n	  trimestre,	  
aquestes	  serviran	  per	  a	  recuperar,	  sempre	  i	  quan	  estiguen	  realitzades	  correctament,	  alguna	  
avaluació,	  en	  el	  cas	  d´aquells	  alumnes	  que	  no	  les	  hagen	  superat	  satisfactòriament.	  L’atorgació	  
de	  la	  nota	  serà	  APTE/NO	  APTE	  amb	  un	  valor	  numèric	  màxim	  de	  5.	  
-‐	  Realització	  d’una	  prova	  (virtual	  a	  hores	  d’ara;	  presencial,	  si	  fos	  possible)	  que	  determinarà	  
l’aprovat	  de	  l’alumne	  (valor	  del	  50%).	  
5.2	  Convocatòria	  extraordinària	  
-‐	  Prova	  extraordinària	  presencial	  de	  les	  avaluacions	  pendents	  comptarà	  un	  100%	  de	  la	  nota.	  

	  
València	  a	  30	  d’abril	  de	  2020.	  	  
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CRITERIS	  PER	  ADAPTAR	  LA	  PROGRAMACIÓ.	  	  
DEPARTAMENT	  DE	  GEOGRAFIA	  I	  HISTÒRIA.	  

	   	   	  

	   	   CURS:	  	  2n	  BATXILLERAT.	  MATÈRIA:	  	  HISTÒRIA	  DE	  L´ART.	  

DIRECTRIUS:	  	  
	  1-‐Orden	  EFP/365/2020	  de	  22	  de	  abril.	  (BOE	  24-‐4-‐2020)	  
	  2-‐	  Objectius	  Generals	  d’Etapa	  ESO	  (art.11)	  i	  Batxillerat	  (art.25)	  R.D.1105/2014	  26	  desembre.	  
	  3-‐	  Ordre	  38/2017	  de	  4	  d’octubre	  d’avaluació.	  
	  4-‐	  Acta	  Departament	  nº	  13	  de	  24-‐4-‐2020.	  
	  
L’Administració	  Educativa	  demana	  centrar-‐se	  en	  els	  “aprenentatges	  imprescindibles”	  realitzats	  
en	   els	   dos	   primers	   trimestres,	   fomentant	   rutines	   de	   treball	   i	   hàbits	   d’estudi.	   Flexibilitzar	   el	  
currículum,	  adaptarlo	  a	  la	  situació	  excepcional	  que	  patim.	  

	   CRITERIS	  D´AVALUACIÓ	  	  	  

1.-‐	  Analitzar	  i	  comparar	  els	  canvis	  	  produits	  en	  la	  concepció	  de	  l´	  art	  i	  les	  seues	  	  funcions,	  en	  
diferents	  	  moments	  històrics	  i	  en	  diverses	  cultures	  

2.-‐	  Ser	  capaç	  d´analitzar	  un	  obra	  atenent	  a	  les	  característiques	  visuals	  explicades	  en	  cadascuna	  
dels	  tipus	  de	  manifestacions	  artístiques	  estudiades	  (arquitectura,	  escultura,	  pintura).	  

3.-‐	  Utilitzar,	  amb	  precisió	  i	  rigor,	  la	  terminologia	  específica	  de	  les	  arts	  visuals.	  

4.-‐	  Identificar	  i	  situar	  en	  el	  temps	  les	  obres	  d´art	  més	  representatives,	  en	  relació	  amb	  els	  
moments	  més	  significatiuss	  de	  la	  Història	  de	  l´Art.	  	  

5.-‐	  Reconéixer	  i	  analitzar	  els	  elements	  que	  configuren	  la	  producció	  artística,	  considerant	  les	  
influències	  i	  les	  relacions	  entre	  	  l´artista	  i	  la	  societat,	  canviants	  en	  el	  temps.	  

6.-‐	  Explicar	  les	  permanències	  i	  els	  canvis	  en	  els	  procesos	  artístics	  al	  constatar	  i	  comparar	  
concepcions	  estètiques	  i	  	  trets	  estilístics.	  

7.-‐	  Identificar	  i	  valorar	  el	  protagonisme	  dels	  artistes	  en	  el	  procés	  creatiu,	  constatant	  en	  	  les	  
seus	  obres	  més	  rellevants	  els	  nous	  plantejaments	  	  en	  unes	  determinades	  circumstàncies	  
històriques.	  

8.-‐	  Comprendre	  i	  explicar	  la	  presència	  de	  l´art	  en	  la	  vida	  quotidiana	  i	  en	  els	  mitjans	  de	  
comunicació	  social,	  i	  valorar	  la	  seva	  utilització	  com	  	  objecte	  de	  consum	  

9.-‐	  	  Mostrar	  una	  sensibilitat	  i	  interés	  front	  les	  	  imatgens	  proposades	  ,	  establint	  un	  comentari	  
crític	  sobre	  dites	  obres.	  

	  

	   INSTRUMENTS	  D´AVALUACIÓ	  

.-‐	  Convocatòria	  Ordinària	  

	   Alumnes	  del	  curs	  

Els	  instruments	  d’avaluació	  que	  utilitzarem	  per	  establir	  la	  nota	  són:	  
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-‐ El	  treball	  realitzat	  a	  través	  de	   la	  plataforma	  de	  google,	  classroom,	  el	  qual	  es	  centrarà	  
especialment,	  	  en	  l´anàlisi	  i	  comentari	  d´obres	  d´art	  per	  estil	  (arquitectura,	  escultura	  i	  
pintura),	  seguint	  el	  mètode	  de	  lectura	  i	  anàlisi	  explicat	  a	  classe	  als	  primers	  temes,	  així	  
com	   resums	   històrics	   dels	   estils	   estudiats	   i	   la	   lectura	   de	   textos	   amb	   preguntes	   per	  
respondre.	  

-‐ L´interés	  mostrat	  en	  el	  desenvolupament	  de	  les	  tasques	  
-‐ L´	  L´actitud	  mostrada	  per	  l´alumne	  davant	  de	  les	  activitats	  individuals	  i	  grupals	  	  

Aquestos	   instruments	   d’avaluació	   estan	   directament	   relacionats	   amb	   els	   criteris	   que	   hem	  
establert	  en	  l’apartat	  anterior	  
	  

	   .-‐	  Convocatòria	  Extraordinària	  	  

Els	   	  alumnes	   	  que	   	  no	   	   superen	   	   la	   	  matèria	   	  a	   final	  de	  curs	   	  hauran	   	  de	   	  presentar-‐se	   	  a	   	   les	  	  
proves	   extraordinàries.	   	   L’alumnat	   serà	   informat	   adequadament	   d’aquesta	   situació	   i	   també	  
se’ls	  indicarà	  quines	  tasques	  hauran	  de	  realitzar	  per	  a	  una	  correcta	  recuperació,	  en	  funció	  de	  
les	  circumstàncies	  que	  es	  donen	  en	  eixe	  moment.	  

Si	  es	  poden	  fer	  proves	  de	  manera	  presencial,	  	  l’alumnat	  es	  presentarà	  a	  un	  examen.	  En	  el	  cas	  
que	  no	  es	  puguen	  fer,	  es	  proposarà	  una	  prova	  o	  treball	  que	  es	  puga	  realitzar	  per	  Aules	  o	  altres	  
mitjans.	  

Evidentment,	  en	  tots	  dos	  casos,	  els	  continguts	  de	  la	  prova	  s’adequaran	  als	  continguts	  treballats	  
al	  llarg	  del	  curs.	  

CRITERIS	  DE	  QUALIFICACIÓ	  	  

	   .-‐Convocatòria	  Ordinària	  	  

	   Alumnes	  dels	  curs	  

	  La	  nota	  del	  3r	  trimestre	  servirà	  a	  l'alumne	  per	  poder	  pujar	  la	  seva	  qualificació	  	  final,	  en	  
cap	  	  cas	  baixar-‐la,	  però	  això	  si,	  	  a	  	  criteri	  de	  la	  professora	  i	  atenent	  a	  la	  tasca	  que	  realitze	  al	  llarg	  
del	  trimestre.	  
	  
	   Convocatòria	  Extraordinària.	  
En	  el	  cas	  que	  l´alumne/a	  puga	  presentar-‐se	  presencialment	  a	  un	  examen	  aquest	  tindrà	  un	  
valor	  del	  100%	  de	  la	  nota	  i	  haurà	  de	  presentar-‐se	  del	  trimestre	  no	  superat	  satisfactòriament.	  	  
Si	  les	  circumstàncies	  no	  ho	  permeten,	  en	  eixe	  cas	  es	  realitzarà	  un	  treball	  sobre	  el	  contigut	  no	  
superat.	  
	  

NOTA	  FINAL	  DEL	  CURS	  

	  La	  qualificació	  	  final	  del	  curs	  serà	  el	  resultat	  de	  	  la	  nota	  més	  alta	  obtesa	  per	  l'alumne	  en	  els	  
dos	  primers	  trimestres	  més,	  la	  puntuació	  del	  treball	  realitzat	  al	  tercer	  trimestre	  i	  que	  serà	  
valorat	  pel	  	  professorat	  	  de	  cada	  matèria.	  	  
	  
	  

València a 30 d’abril de 2020.  

	  

	  


