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ESPECIFICACIONS DE L'ASSIGNATURA
● Professorat: Eva Maria Martínez Morey
● Hores lectives totals previstes per curs: 100h. aprox. /3h. setmanals

Criteris d’avaluació:
Aquesta àrea s’avaluarà tenint en compte els següents criteris d’avaluació ponderats:

CRITERI PERCENTATGE

HMC _1.1 Identificar i reconèixer els
assoliments que suposen els
actuals sistemes democràtics com
el resultat no lineal en el temps
dels moviments i accions que han
contribuït al fiançament i
articulació del principi de llibertat,
a través de l’anàlisi dels principals
processos històrics que s’han
desenvolupat, la comprensió dels
textos polítics i constitucionals
fonamentals i l’ús adequat de
termes i conceptes històrics.

6%

HMC _1.2 Comprendre els conceptes de
revolució i canvi en el món
contemporani i els elements i
factors que els causen i
condicionen, a través de l’estudi
de casos significatius de les
revolucions burgeses i socialistes
que han ocorregut al llarg de la
història contemporània, així com
dels moviments d’acció i reacció
que han generat.

6%

HMC _1.3 Entendre el significat històric de
les transicions polítiques i dels
processos de democratització de
l’Edat Contemporània com a
fonament i garantia per a la
convivència i l’exercici dels drets
fonamentals, valorant les
implicacions que suposen
l’exercici de la ciutadania activa i
el respecte a l’ordenament
constitucional, i generant judicis
propis tant respecte al compliment
d’aspiracions i expectatives com a
les amenaces i riscos de la vida
en democràcia.

6%

HMC_2.1 Prendre consciència del grau de
violència, barbàrie i destrucció
aconseguit pels conflictes
ocorreguts en el món
contemporani, així com de les
causes de les conflagracions
bèl·liques i de les múltiples
transformacions que es
produeixen en els contendents, a
través de l’ús de fonts històriques

5%



fiables i de l’ús de dades
contrastades, valorant l’impacte
social i emocional que suposa l’ús
de la violència i el paper de les
institucions internacionals que
vetllen per la pau i la mediació.

HMC_2.2 Analitzar els principals conflictes
civils que s’han produït en l’Edat
Contemporània, a través de l’ús
de textos historiogràfics i
l’elaboració de judicis
argumentats, comprenent la
importància de la memòria
històrica i del reconeixement de
les víctimes, del principi de
Justícia Universal i del dret a la
veritat, la reparació i la garantia de
no repetició.

6%

HMC _3.1 Descriure l’evolució dels
conceptes d’igualtat i de
ciutadania en la història
contemporània i les seves
derivacions socials i polítiques, a
través de l’anàlisi multicausal dels
principals sistemes polítics i
socials dels segles XIX i XX,
identificant les desigualtats i la
concentració del poder en
determinats grups socials.

5%

HMC _3.2 Analitzar les condicions de vida,
el món del treball i les relacions
laborals i la seva conflictivitat, a
través de l’estudi multidisciplinari
dels moviments socials,
particularment els relacionats amb
l’obrerisme, valorant el paper que
representen l’acció col·lectiva i del
subjecte en la història per al
reconeixement dels drets socials i
el benestar col·lectiu.

5%

HMC _3.3 Deduir a través de l’estudi crític
de notícies i dades estadístiques
l’evolució de l’estat social,
identificant els assoliments i
reculades experimentades i les
mesures adoptades pels diferents
estats contemporanis, així com els
límits i reptes de futur, des d’una
perspectiva solidària en favor dels
col·lectius més vulnerables.

4%

HMC _4.1 Analitzar críticament com s’han
anat construint en el temps les
identitats col·lectives, emprant els
conceptes i mètodes del
pensament històric, respectant la
pluralitat i els sentiments
identitaris i valorant el seu llegat
històric i cultural.

4%

HMC _4.2 Comprendre la importància de les 5%



identitats col·lectives en la
configuració social, política i
cultural del món contemporani,
identificant les seves múltiples
valències, mitjançant l’anàlisi
crítica de textos històrics i
historiogràfics i de fonts
d’informació actual, elaborant
arguments propis que
contribueixin a un diàleg
constructiu sobre aquest tema.

HMC _5.1 Analitzar críticament el
fenomen històric de la
globalització i la seva
repercussió en l’àmbit local i
planetari, valent-se del maneig
de diferents fonts d’informació i
d’una adequada selecció,
validació, contrast i tractament
d’aquestes, prevenint la
desinformació i considerant
l’emprenedoria, la innovació i
l’aprenentatge permanent com
a maneres d’afrontar els reptes
d’un entorn econòmic, social i
cultural en constant canvi.

6%

HMC _5.2 Identificar els principals reptes
del segle XXI i el seu origen
històric, a través de l’anàlisi de
la interconnexió entre diversos
processos polítics, econòmics,
socials i culturals en un context
global, argumentant la
necessitat d’adoptar
comportaments ecosocialment
responsables i orientats a la
sostenibilitat del planeta, la
defensa de les institucions
democràtiques, la millora del
benestar col·lectiu i la
solidaritat entre les
generacions presents i futures.

6%

HMC _6.1 Valorar el significat històric de
la idea de progrés i les seves
múltiples conseqüències
socials, territorials i ambientals,
a través del tractament de
dades numèriques, la
interpretació de gràfics i la
comprensió multifactorial dels
ritmes i cicles de creixement,
argumentant la necessitat
d’adoptar comportaments
ecosocials que garanteixin la
sostenibilitat del planeta.

6%



HMC _6.2 Comparar els diferents
sistemes econòmics que s’han
desenvolupat en el món
contemporani, a través de la
seva anàlisi multidisciplinària i
de les doctrines i teories de les
quals deriven, identificant les
relacions de subordinació i de
dependència i els conflictes
que generen, tant en l’àmbit
nacional com internacional, i
justificant la necessitat de
l’accés universal als recursos
bàsics

6%

HMC _7.1 Generar opinions
argumentades, debatre i
transferir idees i coneixements
sobre la funció que han exercit
el pensament i les ideologies
en la transformació de la
realitat, des dels orígens de
l’Edat Contemporània fins a
l’actualitat, comprenent i
contextualitzant aquest
fenomen a través del treball
sobre textos històrics i
historiogràfics i de fonts
literàries, del cinema i altres
documents audiovisuals.

6%

HMC _7.2 Abordar críticament els
principals temes clau de la
història i de l’actualitat a través
de l’aproximació als principals
corrents historiogràfics i als
usos que es fan de la història,
valorant críticament els
principals projectes socials,
polítics i culturals que han
tingut lloc en la història
contemporània des de la
perspectiva ètica continguda
en la Declaració Universal dels
Drets Humans.

6%

HMC _8.1 Analitzar els canvis i
permanències en la història,
atenent processos de més
llarga durada, com els
comportaments demogràfics,
cicles vitals i maneres de vida
en la societat contemporània, a
través de l’acostament al
pensament històric i la
realització de projectes de
recerca, identificant els

6%



mecanismes de control, domini
i submissió, els rols de gènere i
edat assignats, així com els
escenaris de lluita per la
dignitat i contra la discriminació
de diversos col·lectius.

HMC _8.2 Contrastar el paper relegat de
la dona en la història
contemporània, identificant i
valorant la importància de les
figures individuals i col·lectives
com a protagonistes anònimes
de la història contemporània,
així com el paper dels
moviments feministes en el
reconeixement dels seus drets
i en l’assoliment de la igualtat
efectiva de dones i homes, així
com la corresponsabilitat en la
cura de les persones.

6%

Metodologia:
Es realitzaran entre dues i tres situacions d'aprenentatge cada trimestre.
Es crearà un  grup de Classroom on es penjaran diferents tipus d’activitats i materials per poder assolir els
continguts de l’assignatura.

Criteris de recuperació d’avaluacions pendents:
Les avaluacions pendents es podran recuperar mitjançant un treball i/o una prova escrita, segons el criteri del
professorat. En el cas de les proves escrites, aquestes es realitzaran a final de curs.

Criteris de lliurament de treballs i/o tasques:
Les tasques que no siguin entregades dins dels terminis establerts seran puntuades amb una nota més baixa que
les presentades dins el període de temps fixat. Si es presenten molt tard, no seran acceptades i es puntuaran amb
un zero.

Material específic de l’assignatura:
Llibre de text de l’editorial Santillana.

Activitats complementàries:
Visita guiada “El Modernisme a Palma”


