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SEMINARI: CIENCIES SOCIALS        

MATÈRIA: HISTÒRIA 1r BATXILLERAT 

I.- AVALUACIÓ: 

 Exàmens: Farem dos exàmens per trimestre. A final de trimestre sumarem totes 

les notes obtingudes pels alumnes i obtindrem la mitjana aritmètica. Pes dels 

exàmens a la nota final de trimestre 90%. (9 punts) 

 Treballs extraordinaris: un per trimestre (imprescindible el seu lliurament per 

aprovar la matèria. Pes dels treballs extraordinaris a final de trimestre 10% (1 punt) 

 Treball diari: participació a classe; actitud de respecte vers el professor i els 

companys; respecte de l’aula i el material; assistència i puntualitat a classe. 

Realització i lliurament, si s’escau, dels exercicis proposats pel professor a l’aula. Pes 

del treball diari a final de trimestre (en aquest cas no assignem una nota concreta, es 

ponderarà juntament amb el lliurament dels treballs extraordinaris, de manera que 

en total sumin un punt). 

 Recuperació final de la matèria: a final de curs tots aquells alumnes que no hagin 

superat la matèria amb els tres trimestres tindran un examen general de la matèria. 

Aquest examen permet aprovar la matèria. Solament es pot obtenir un suficient o 

un suspens. 

 Altres requeriments per aprovar la matèria:  

o Faltes d’assistència: un 5% sense justificar suposarà la pèrdua de 0,5 

punts en la nota final de trimestre. 

o Faltes d’ortografia, expressió inadequada o poc acurada: significarà la 

pèrdua d’un 10% de la nota obtinguda per l’alumne/a a l’examen, treball, 

etc. 

 Falta d’assistència a un examen: l’alumne/a només tindrà dret a una segona 

convocatòria en el cas que justifiqui adequadament la falta d’assistència a l’examen 

amb documents oficials (certificat mèdic, signat pel metge amb el segell del CAP 

sanitari i amb el número de col·legiat del metge de família; presentació a exàmens 

oficials, document acreditatiu del centre o lloc on s’ha fet l’examen; o qualsevol 

document oficial degudament complimentat que justifiqui la falta. 
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II. Treballs extraordinaris: 

1r Trimestre:  

 Ressenya de Hobsbawm, Eric Vista panorámica del siglo XX, a: Historia del siglo 

XX. Ed. Crítica. Barcelona-2006. pàg. 11 a 26. (podreu trobar una còpia a 

consergeria, caldrà que demaneu una còpia per vosaltres). Enllaç al llibre 

complert: http://es.scribd.com/doc/496260/Hobsbawm-Eric-Historia-del-

siglo-XX 

Data límit de lliurament: dilluns 18 de novembre 2013. (no s’acceptaran 

lliuraments fora d’aquest termini).  

2n Trimestre: 

 Ressenya del llibre George, Susan: Informe Lugano. Icaria editorial/Intermón 

Oxfam, col·lecció Encuentro, Barcelona 2001. ISBN: 84-7426-483-9 (caldrà 

que compreu el llibre). 

Data límit de lliurament: divendres 21 de febrer 2014. (no s’acceptaran 

lliuraments fora d’aquest termini).  

3r Trimestre:   

 Ressenya de la introducció del llibre de Josep Fontana: El futuro es un país 

extraño. Ediciones de Pasado y Presente, S.L. Barcelona 2013. ISBN 978-84-

939863-5-3.  

Data límit de lliurament: divendres 30 de maig de 2014. (no s’acceptaran 

lliuraments fora d’aquest termini).  
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