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ETAPA ESO 

CURS 2020-2021 

ÀREA/MATÈRIA Geografia i història 

GRUP/GRUPS S4A / S4AB / S4B 

MESTRE/S-
PROFESSOR/S 

Roser Carmona, Engràcia Peña i Fàtima Rosiñol 

DATA ELABORACIÓ: 16/10/20 

1. OBJECTIUS 

 
1. Identificar els processos i mecanismes que regeixen els fets socials i les interrelacions entre els 

fets polítics, econòmics i culturals i utilitzar aquest coneixement per a aprendre la pluralitat de 

causes que expliquen la evolució de les societats actuals, el paper que homes i dones 

desenvolupen en elles i els seus problemes més rellevants. 

2. Identificar, localitzar i analitzar, a diferents escales, els elements bàsics que caracteritzen el 

medi físic, les interacciones que se donen entre ells i les que els grups humans estableixen en 

la utilització de l’espai i del seus recursos, valorant les conseqüències econòmiques, socials, 

culturals, polítiques i mediambiental que es deriven i la necessitat de garantir la sostenibilitat. 

3. Comprendre el territori com el resultat de la interacció de les societats sobre el medi en el que 

es desenvolupen i al que organitzen. 

4. Identificar, localitzar i comprendre les característiques bàsiques de la diversitat geogràfica del 

món i de les grans àrees geoeconòmiques, així com els trets físics i humans d’Europa i 

Espanya. 

5. Identificar i localitzar en el temps i l’espai els processos i fets històrics rellevants de la història 

del món, d’Europa, d’Espanya, per assolir una perspectiva global de la evolució de la humanitat 

i elaborar una interpretació de la mateixa que faciliti la comprensió de la pluralitat de comunitats 

socials a la qual pertany. 

6. Conèixer la realitat territorial en que l’alumne viu així com els fets i processos rellevants de seu 

futur històric, identificant les seves peculiaritats en el context al qual pertany. 

7. Valorar la diversitat cultural manifestant actituds de respecte i tolerància vers altres cultures i 

vers opinions que no coincideixen a les pròpies, sense renunciar per això a un judici sobre 

elles. 

8. Comprendre els elements tècnics bàsics que caracteritzen les manifestacions artístiques en la 

seva realitat social i cultural per valorar i respectar el patrimoni natural, històric, cultural i 

artístic, assumint la responsabilitat que suposa la seva conservació i apreciant-lo com a recurs 

per l’enriquiment individual i col·lectiu. 

9. Adquirir i emprar el vocabulari específic que aporten les ciències socials per incorporar-lo al 

vocabulari habitual i així augmentar la precisió en el seu ús i millorar la comunicació. 

10. Cercar, seleccionar, comprendre i relacionar informació verbal, gràfica, icònica, estadística i 

cartogràfica, procedent de fonts diverses, inclosa la que proporciona l’entorn físic i social, els 

mitjans de comunicació i les tecnologies de la informació; tractar-la d’acord a la finalitat que es 

vol aconseguir i comunicar-la als altres d’una forma organitzada i comprensible. 

11. Realitzar treballs en grups i participar en debats amb una actitud constructiva, crítica i tolerant, 

fonamentant de forma adequada les opinions i valorant el diàleg com una via necessària per la 

solució dels problemes humans i socials. 

12. Conèixer el funcionament de les societats democràtiques, apreciant els seus valors i principis 

fonamentals així com els drets i llibertats com una fita a la que no podem renunciar, que hem 

de defensar i com a condició necessària per a la pau, denunciant actituds i situacions 

discriminatòries i injustes i mostrant-se solidari amb els pobles, grups socials i persones 

privades dels seus drets o dels seus recursos econòmics necessaris. 
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2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

 
1a AVALUACIÓ  
 

UNITAT 0 INTRODUCCIÓ A LA MATÉRIA 

Continguts: Presentació dels docents i alumnes. Explicació dels continguts, funcionament de la 

matèria, avaluació, material, exàmens, recuperacions i calendari. Prova inicial. 

 

UNITAT 1  ABSOLUTISME I IL·LUSTRACIÓ  

Continguts El poder polític en el segles XVII i XVIII. El Segle de les Llums. L’Europa del segle 

XVIII. Societat i economia en el segle XVIII. El reformisme borbònic a Espanya. La 

Catalunya del segle XVIII. L’art en el segle XVIII. Neoclassicisme i Rococó.  (Educació 

moral i cívica, per a la no-discriminació, per a la pau)   

 

UNITAT 2 LA CRISI DE L’ANTIC RÈGIM  

Continguts  La revolució americana. La Revolució Francesa. L’Imperi napoleònic. La Restauració. 

(Educació moral i cívica, per a la no-discriminació, per a la pau) 

 
UNITAT 3 LIBERALISME I NACIONALISME 

Continguts Liberalisme i nacionalisme. Les revolucions liberals. La unificació d’Itàlia i d’Alemanya. 

    Romanticisme. Goya (Educació per al consum, per a la pau, moral i cívica, per a la no-

discriminació). 

 
UNITAT 4 LA REVOLUCIÓ INDUSTRIAL 

Continguts L’aparició de la indústria. La revolució dels transports. El triomf del model econòmic 

capitalista. La nova societat de classes.  El moviment obrer. La gran expansió de la 

industrialització. (Educació moral i cívica, per a la no-discriminació, per al consum) 

 

 U.D. 0 U.D.1 U.D.2 U.D.3 U.D.4 Proves 
d’avaluació 

Total 

S4A 4 11 9 3 9 2  
  37 S4B 4 11 9 3 9 2 

S4AB 4 11 9 3 9 2 

 
Perdem: divendres 23 d’octubre (Sant Ermengol)  
 
2a AVALUACIÓ  
 

UNITAT 5 ESPANYA I CATALUNYA EN EL SEGLE XIX 

Continguts La crisi de l’Antic Règim (1788-1814). El retorn a l’absolutisme (1814-1843). La 

consolidació de l’estat liberal (1843-1874). La Restauració (1875-1902). Reforma 

agrària i industrialització. Canvis econòmics i polítics a Catalunya. Canvi i continuïtat en 

la societat. (Educació per a la pau, moral i cívica, per a la no-discriminació)  

UNITAT 6 IMPERIALISME I PRIMERA GUERRA MUNDIAL 

Continguts L’expansió colonial. L’exploració colonial. Els imperis colonials. La Primera guerra 

Mundial. El desenvolupament de la guerra. La valoració de la guerra. Material 

audiovisual. Cultura i Art de 1800 a 1850 i de 1850 a 1900. Realisme. Cultura i art a 

Espanya i a Catalunya en el segle XIX. (Educació moral i cívica, per a la pau,per a la 

no-discriminació) 
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UNITAT 7 EL MÓN D’ENTREGUERRES 

Continguts La Revolució Russa. Europa després de la Gran Guerra. La Itàlia feixista. Els 

contrastos dels anys vint. La crisi dels anys trenta. L’Alemanya nazi. (Educació moral i 

cívica, per a la pau, per al consum, per a la no-discriminació) 

 

UNITAT 8  ESPANYA I CATALUNYA (1902-1939) 

Continguts  La crisi de la Restauració. La Segona República (1931-1933). La Segona República 

(1933-1939). Catalunya en el primer terç del segle XX. La guerra Civil (1936-1939). El 

balanç de la guerra. (Educació moral i cívica, per a la pau, per a la no-discriminació) 

 

 U.D. 5 U.D.6 U.D. 7 U.D. 8 Proves 
d’avaluació 

Total 

S4A 10 10 7 7 3  
37 S4B 10 10 7 7 3 

S4AB 10 10 7 7 3 

 

Perdem: dimarts 22 de desembre per Nadal, divendres 29 de gener per Mare Janer i divendres 12 de 

febrer per Carnaval. 

 
3a AVALUACIÓ  

 

UNITAT 9  LA SEGONA GUERRA MUNDIAL 

Continguts  L’inici de la guerra. Les vistòries de l’Eix (1939-1942). Les victòries aliades (1943-

1945). L’impacte de la guerra. Filmografia. (Educació per a la pau,moral i cívica, per a 

la no-discriminació) 

 

UNITAT 10 LA GUERRA FREDA I ECONOMIA I SOCIETAT (1945-1989) 

Continguts  El nou ordre mundial. El bloc capitalista. El bloc comunista. La descolonització. Els 

conflictes de la guerra freda. La construcció de la unitat europea.Neocolonialisme i 

subdesenvolupament. La crisi dels anys setanta. (Educació moral i cívica, per al 

consum, per a la no-discriminació, per a la pau) 

 

UNITAT 11 ESPANYA I CATALUNYA DE 1939 AL SEGLE XXI 

Continguts La llarga postguerra (1939-1956). Tecnocràcia i desarrollismo (1957-1969). El final del 

franquisme (1969-1975). La transició a la democràcia. Els governs democràtics. Un 

Estat descentralitzat. Catalunya del 1939 al segle XXI. (Educació moral i cívica, per al 

consum, per a la no-discriminació) 

 

UNITAT 12  EL MÓN ACTUAL 

Continguts La crisi del món comunista. El nou ordre internacional. L’era dels conflictes asimètrics. 

La presència d’Espanya i de Catalunya al món. Cultura i art del període d’entreguerres. 

Cultura a Espanya i Catalunya en el primer  terç del segle XX. Les manifestacions 

culturals en la segona meitat del segle XX. La nova concepció de l’art. Cultura i art 

durant el franquisme. Cultura i art a l’Espanya i Catalunya democràtiques. (Educació 

moral i cívica, per al consum) 

 

 U.D. 9 U.D.10 U.D. 11 U.D. 12 Exàmens Total 

S4A 12 10 10 9 3  
44 S4B 12 10 10 9 3 

S4AB 12 10 10 9 3 

  
Perdem: dijous 20 de maig M. Auxiliadora.  
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

 

Criteris d’avaluació i estàndards d’aprenentatge avaluables publicats pel “Ministerio de Educación, 

Cultura y Deporte” al currículum oficial del BOE. 

 

Geografia i Història. 4rt ESO 

Bloc 1. El segle XVII a Europa fins 1789 

1. Explicar les característiques de l’Antic Règim en els seus sentits polítics, socials i 

econòmics. 

2. Conèixer els progresso de la revolució científica des del segle XVII y XVIII. 

3. Conèixer l’abast de la Il·lustració com un moviment cultural i social a Europa i a Amèrica. 

 

 

Bloc 2. L’era de les revolucions liberals. 

1. Identificar els principals fets de les revolucions burgeses als Estats Units, França, Espanya i 

Iberoamèrica. 

2. Comprendre l’abast i les limitacions dels processo revolucionaris dels segle XVIII. 

3. Identificar els principals fets de les revolucions a Europa i a Amèrica. 

4. Comprovar l’abast i les limitacions dels processos revolucionaris de la primera meitat del 

segle XIX. 

Bloc 3. La revolució industrial 

1. Descriure els fets rellevants de la revolució industrial i els seus encadenaments causals. 

2. Entendre el concepte de “progrés” i els sacrificis i progressos que va comportar. 

3. Analitzar les avantatges i els inconvenients de ser un país pioner en canvis. 

4. Analitzar l’evolució dels canvis econòmics a Espanya, a conseqüència de la industrialització 

parcial del país. 

Bloc 4. L’ imperialisme del segle XIX i la Primera Guerra Mundial 

1. Identificar les potències imperialistes i el repartiment del poder econòmic i polític en el món 

el l’últim quart de segle XIX i principis del XX. 

2. Establir jerarquies causals (aspectes, escala temporal) de l’evolució de l’ imperialisme. 

3. Conèixer els principals esdeveniments de la Gran Guerra, les seves interconnexions amb la 

Revolució Russa i les conseqüències dels Tractats de Versalles. 

4. Esquematitzar l’origen, el desenvolupament i les conseqüències de la Revolució Russa. 

5. Conèixer els principals avenços científics i tecnològics del segle XIX, conseqüència de les 

revolucions industrials. 

6. Relacionar moviments culturals com el romanticisme, en diferents àrees, reconèixer 

l’originalitat dels moviments artístics com d’impressionisme, l’expressionisme i altres “ismes” a 

Europa. 

 

Bloc 5. L’època d’Entreguerres (1919-1945) 

1. Conèixer i comprendre els esdeveniments, fites i progressos més importants del període 

d’entreguerres, o les dècades 1919-1939, especialment a Europa. 

2. Estudiar les cadenes causals que expliquen la jerarquia causal en les explicacions 

històriques sobre aquesta època, i la seva connexió amb el present. El cas d’Espanya. 

3. Analitzar el que va conduir l’augment dels fascisme a Europa. Els casos d’Itàlia i Alemanya. 

Bloc 6. Les causes i conseqüències de la Segona Guerra Mundial (1939-1945) 

1. Conèixer els principals esdeveniments de la Segona Guerra Mundial. 

2. Entendre el concepte de “guerra total”. 

3. Diferenciar les escales geogràfiques en aquesta guerra: europea i mundial. 

4. Entendre el context en el què es va desenvolupar l’Holocaust en la guerra europea i les 

seves conseqüències. 
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5. Organitzar els fets més importants de la descolonització de post guerra al segle XX. 

6. Comprendre els límits de la descolonització i de la independència en un món desigual. 

Bloc 7. L’estabilització del capitalisme i l’aïllament econòmic del Bloc Soviètic 

1. Entendre els avenços econòmics dels règims soviètics i els perills del seu aïllament intern, i 

els avenços econòmics del “Welfare State” a Europa. 

2. Comprendre el concepte de “guerra freda” en el context de després de 1945, i les relacions 

entre els dos blocs, USA i URSS. 

3. Explicar les causes del per què es va establir una dictadura a Espanya, després de la 

guerra civil, i com va evolucionar aquesta dictadura des de 1939 a 1975. 

4. Comprendre el concepte de crisi econòmica i la seva repercussió mundial en un cas 

concret. 

Bloc 8. El món actual entre els segles XX i XXI 

1. Interpretar processos a mig termini dels canvis econòmics, socials i polítics a nivell mundial. 

2. Conèixer les causes i conseqüències immediates de la caiguda de la URSS i altres règims 

soviètics. 

3. Conèixer els principals fets que van portar a terme el canvi polític i social a Espanya 

després de 1975, i valorar diferents interpretacions sobre aquest procés. 

4. Entendre l’evolució de la construcció de la Unió Europea. 

Bloc 9. La revolució tecnològica i la globalització a finals del segle XX i principis del XXI 

1. Definir la globalització i identificar alguns dels seus factors. 

2. Identificar alguns dels canvis fonamentals que suposa la revolució tecnològica. 

3. Reconèixer l’impacta d’aquests canvis a nivell local, regional, nacional i global, preveient 

possibles escenaris més o menys desitjables de qüestions mediambientals transnacionals i 

discutir les noves realitats de l’espai globalitzat. 

Bloc 10. La relació entre el passat, el present i el futur a través de la Història i la 

Geografia 

1. Reconèixer que el passat “no està mort i enterrat”, sinó que determina o influeix en el 

present i en els diferents possibles futurs i en els diferents espais. 

 

 
 

 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
 

La nota de coneixements s’obté a partir del resultat d’exàmens, pràctiques, exercicis i activitats 

proposades. La nota d’actitud s’obté dels ítems actitudinals. 

La qualificació final de l’alumne/a s’obté de la mitjana aritmètica de les tres avaluacions del curs.  

 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 UD8 UD9 UD10 UD11 UD12 UD13 

CA1 X X X X X X X X X X X X X 

CA2 X X X X X X X X X X X X X 

CA3 X X   X         

CA4    X X         

CA5   X  X  X       

CA6     X X X      X 

CA7        X   X   

CA8       X  X     

CA9         X X X  X 

CA10            X  
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1a Avaluació 2a Avaluació 3a Avaluació  

1r parcial 30% 1r parcial 30% 1r parcial 30% 80% Coneixements 

2n parcial 30% 2n parcial 30% 2n parcial 30% 

Treball empatia 20% Treball fonts orals  20% Treball cartells 20% 

- Portar el materials (llibre i fulls) 

- Presentació correcte i puntual. 

- Exercicis, activitats. 

- Vocabulari específic i propi de la matèria. 

- Ordenar i argumentar causes – fets - conseqüències. 

- Controls.  

- Apunts. 

20% Actituds 

 
 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació d’avaluacions pendents 

 

En el cas que l’alumne/a no hagi obtingut qualificació positiva, en l’avaluació, realitzarà una prova de 

recuperació. Aquesta consistirà en estudiar totes les unitats didàctiques realitzades dins de  cada 

avaluació, responent a un nombre de preguntes, extretes del llibre de text, els apunts i comentaris de 

classe.  

 

Convocatòria extraordinaria  
 

Els alumnes que no han aconseguit superar la matèria en la valoració de juny, tenen la possibilitat de 

presentar-se a la convocatòria extraordinària. Els docents proporcionaran a l’alumne un dossier per 

preparar la prova. Aquest dossier l’haurà de presentar obligatòriament. La puntuació d’aquestes 

activitats suposaran el 20% de la nota de recuperació i el 80% la prova. La qualificació final del curs 

serà la nota resultant de les activitats i la prova. 

 

Matèries pendents de cursos anteriors 

 

Donat que el currículum de la matèria de socials no té continuïtat, serà el/la professor/a que imparteix la 

matèria, el/la que dissenya i organitza el pla de recuperació per a l’alumne/a que li queden pendents els 

continguts d’aquest nivell. Els percentatges d’aquesta recuperació, en el supòsit d’arribar a la 

convocatòria de setembre, serà un 70% l’examen i un 30% el treball d’estiu. La qualificació final de la 

matèria pendent del curs anterior no podrà ser superior a 5. 

 


