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Context de l’assignatura 

• Matèria número 5 del mòdul específic de 
Geografia i Història corresponent als 
complements per a la formació disciplinar 
en les àrees de coneixement d’Història 
Contemporània i Història de l’Art.

• Segon quadrimestre.
• Matèria de 3 crèdits ECTS.



Competències generals del 
títol (CG)

• CG1: Conèixer els continguts curriculars de les 
matèries relatives a l’especialització docent 
corresponent. 

• CG4: Buscar, obtindre, processar i comunicar 
informació (oral, impresa, audiovisual, digital o 
multimèdia), transformar-la en coneixement i 
aplicar-la als processos d’ensenyança i 
aprenentatge en les matèries pròpies de 
l’especialització cursades. 

• CG16: Treballar en equip amb altres 
professionals de l’educació, enriquint la seua 
formació. 



Competències específiques
(CE)

• CE1: Conèixer el valor formatiu i cultural de les 
matèries corresponents a l’especialització. 

• CE2: Conèixer els continguts que es cursen en les 
respectives ensenyances. 

• CE3: Conèixer la història i els desenvolupaments 
recents de les matèries i les seues perspectives 
per a poder-ne transmetre una visió dinàmica. 

• CE9: Integrar la formació en comunicació 
audiovisual i multimèdia en el procés 
d’ensenyança-aprenentatge. 

• CE10: Conèixer estratègies i tècniques d’avaluació 
i entendre l’avaluació com un instrument de 
regulació i estímul a l’esforç.



Objectius formatius (1)

• Conèixer el valor formatiu i cultural de la Història 
Contemporània, la Història de l’Art i l’Educació per a la 
Ciutadania i els Drets Humans. 

• Conèixer els continguts que es cursen en l’ensenyança 
dels temes d’Història Contemporània en les matèries 
següents de l’educació secundària obligatòria: 1. 
Ciències Socials, Geografia i Història. 2. Educació per a 
la Ciutadania i els Drets Humans. 3. Història i Cultura de 
les Religions. 

• Conèixer els continguts que es cursen en l’ensenyança 
dels temes d’Història Contemporània en la matèria 
Història d’Espanya del batxillerat. 



Objectius formatius (2)
• Conèixer els continguts que es cursen en 

l’ensenyança de la matèria Història de l’Art del 
batxillerat. 

• Conèixer els continguts que es cursen en 
l’ensenyança de la matèria Història del Món 
Contemporani del batxillerat. 

• Conèixer la història i els desenvolupaments 
recents d’aquestes matèries i les seues 
perspectives per a poder-ne transmetre una 
visió dinàmica. 



Objectius formatius (3)

• Presentar un informe escrit amb informacions 
procedents de diverses fonts i reflexions i 
conclusions personals. 

• Treballar de forma cooperativa amb iguals. 
• Localitzar i treballar informacions i documents 

adequats als continguts a ensenyar i per a 
exposar els resultats dels treballs realitzats. 

• Valorar de forma crítica i reflexiva les 
aportacions pròpies i dels altres.



Objectius específics aportats 
pel professorat (1)

• Competència 1: Conèixer el valor formatiu i 
cultural de la Història Contemporània, la Història 
de l’Art i l’Educació per a la Ciutadania i els 
Drets Humans. 

• Competència 2: Conèixer els continguts que es 
cursen en l’ensenyança dels temes d’Història 
Contemporània en les següents matèries de 
l’educació secundària obligatòria: 1. Ciències 
Socials, Geografia i Història. 2. Educació per a 
la Ciutadania i els Drets Humans. 3. Història i 
Cultura de les Religions.



Objectius específics aportats 
pel professorat (2)

• Competència 3: Conèixer els continguts 
que es cursen en l’ensenyança dels temes 
d’Història Contemporània en la matèria 
Història d’Espanya del batxillerat.

• Competència 4: Conèixer els continguts 
que es cursen en l’ensenyança de la 
matèria Història de l’Art del batxillerat. 



Objectius específics aportats 
pel professorat (3)

• Competència 5: Conèixer els continguts 
que es cursen en l’ensenyança de la 
matèria Història del Món Contemporani 
del batxillerat.

• Competència 6: Conèixer la història i els 
desenvolupaments recents d’aquestes 
matèries i les seues perspectives per a 
poder-ne transmetre una visió dinàmica.



Objectius específics aportats 
pel professorat (4)

• Competència 7: Presentar un informe 
escrit amb informacions procedents de 
diverses fonts i reflexions i conclusions 
personals.

• Competència 8: Treballar de forma 
cooperativa amb iguals.



Continguts teòrics i pràctics (1)

• 1. Fonamentació i objectius dels continguts dels 
temes d’Història Contemporània en els models 
curriculars actuals en la matèria de l’educació 
secundària obligatòria Ciències Socials, 
Geografia i Història.

• 2. Fonamentació i objectius dels continguts dels 
temes d’Història Contemporània en els models 
curriculars actuals en la matèria de l’educació 
secundària obligatòria Educació per a la 
Ciutadania i els Drets Humans.



Continguts teòrics i pràctics (2)

• 3. Fonamentació i objectius dels 
continguts dels temes d’Història 
Contemporània en els models curriculars 
actuals en la matèria de l’educació 
secundària obligatòria Història i Cultura de 
les Religions.

• 4. Fonamentació i objectius dels 
continguts dels temes d’Història 
Contemporània en els models curriculars 
actuals en la matèria del batxillerat 
Història d’Espanya.



Continguts teòrics i pràctics (3)

• 5. Fonamentació i objectius dels 
continguts en la matèria del batxillerat 
Història del món contemporani dels 
models curriculars actuals.
6. Fonamentació i objectius dels 
continguts en la matèria del batxillerat 
Història de l’Art dels models curriculars 
actuals.



Continguts teòrics i pràctics (4)

• 7. Consideracions sobre la història i 
l’epistemologia de la Història 
Contemporània.
8. Consideracions sobre la història i 
l’epistemologia de la Història de l’Art.



Criteris per a l’avaluació

• 1. Qualitat de la participació activa en les 
sessions de classe i en les eines de 
comunicació telemàtiques.

• 2. Qualitat del treball individual.
• 3. Qualitat del treball en xicotet grup i la 

seua exposició oral.
• 4. Qualitat de les proves escrites.



Sistema de qualificació: (sobre 
100 %)

• -Participació activa en les sessions de 
classe i en les eines de comunicació 
telemàtiques (fins al 20%).

• -Treball individual (fins al 20%).
• -Treball en xicotet grup i exposició del 

treball (fins al 20%).
• -Proves escrites (fins al 40%).



OBSERVACIONS

• Les qualificacions del porfessor de l’Àrea 
de Coneixement d’Història Contemporània 
suposaran el 80% de la qualificació, i les 
del professor de l’Àrea de Coneixement 
d’Història de l’Art suposaran el 20% de la 
qualificació. La qualificació final serà la 
suma dels dos percentatges. 
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