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1. OBJECTIUS 

 
L’alumne en acabar el quart curs de l’ESO ha d’assolir els següents objectius: 
 

1. Saber realitzar un eix cronològic de les etapes de la història 
2. Tenir una idea general del segle XIX a Andorra 
3. Conèixer les característiques de la població, l’economia, la societat i la cultura del segle 

XIX a Andorra 
4. Citar les bases principals de l’economia andorrana durant el primer terç del segle XX 
5. Tenir present la importància de FHASA dins el desenvolupament socioeconòmic 

d’Andorra 
6. Saber les repercussions que va tenir a Andorra les guerres del continent europeu 
7. Conèixer les conseqüències de les guerres dins el país 
8. Saber fer una interpretació correcta dels textos de l’època 
9. Citar els principis que van permetre un desenvolupament dins el sector terciari a partir 

dels anys 60 
10. Conèixer per sectors la base de l’economia actual 
11. Conèixer la situació i l’evolució de la població andorrana a l’actualitat 
12. Ser capaç d’explicar els trets principals de la reforma de les Institucions andorranes 

duta a terme durant els anys 60 i 70 
13. Conèixer com s’organitza políticament el país 
14. Explicar què és un Estat de dret, democràtic i social 
15. Respectar la Constitució de 1993 com a norma fonamental del país 

 
 

2. DISTRIBUCIÓ UNITATS DIDÀCTIQUES 

Disposem de 30 sessions de classe aproximadament durant aquest curs: 
 
1a Avaluació 
 
UNITAT 0: Presentació de la matèria i avaluació diagnòstica. 
Continguts: Presentar la matèria; continguts, avaluació, distribució temporal. Avaluació 
inicial sobre  continguts i conceptes ja treballats indispensables per aquest curs. 

 
 
UNITAT 1: Repercussions dels conflictes internacionals a Andorra al segle XIX. 
Continguts: Le idees de la Il�lustració: el Manual Digest i el Politar front la il�lustració 
(S.XVIII); La revolució industrial: repercussions de la revolució industrial a Andorra 
(S.XIX); Revolució francesa: repercussions de la revolució francesa a Andorra; Decret 
Imperial de Napoleó I (1806); les guerres carlines a Espanya: repercussions de les 
guerres carlines a Andorra. 
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UNITAT 2: La població i l’economia andorrana al segle XIX. 
Continguts: La població andorrana al segle XIX: del creixement a l’emigració; L’economia 
andorrana al segle XIX: l’agricultura: una agricultura de subsistència; el monocultiu del 
tabac; les dificultats de la vida a muntanya (manca de terres i clima fred); la ramaderia: 
ovina i la importància de les mules; la transhumància (interna i externa); El comerç i el 
contraban (tabac i bestiar); La indústria rural: les fargues i el tèxtil; La crisi econòmica a la 
segona meitat del segle XIX: causes i conseqüències) 

 
 
2a Avaluació 
 
UNITAT 2: La població i l’economia andorrana al segle XIX. 
Continguts: La població andorrana al segle XIX: del creixement a l’emigració; L’economia 
andorrana al segle XIX: l’agricultura: una agricultura de subsistència; el monocultiu del 
tabac; les dificultats de la vida a muntanya (manca de terres i clima fred); la ramaderia: 
ovina i la importància de les mules; la transhumància (interna i externa); El comerç i el 
contraban (tabac i bestiar); La indústria rural: les fargues i el tèxtil; La crisi econòmica a la 
segona meitat del segle XIX: causes i conseqüències) 

 
UNITAT 3: Societat i política d’Andorra al segle XIX.  
Continguts: Organització social (societat tradicional) i política al segle XIX: La Nova 
reforma del 1866 (Reforma des del poder); Intents de terciarització: balnearis i casinos. La 
revolució de 1881 (revolta popular); els anys foscos: la qüestió d’Andorra; les 
comunicacions. 

 
UNITAT 4: Primer terç del segle XX. Els anys 30 a Andorra 
Continguts: La concessió de FHASA; L’arribada de la llum a Andorra; la construcció de 
les carreteres; Les vagues de FHASA; La revolució de 1933: Sufragi masculí; Boris I, rei 
d’Andorra.  

 
 
3a Avaluació 
 
UNITAT 5: Repercussions de la guerra civil espanyola i de la segona guerra mundial 
a Andorra. 
Continguts: Repercussions de la guerra civil espanyola (1936-1939): problema dels 
refugiats, manca d’aliments i problema de la moneda; Repercussions de la segona guerra 
mundial (1939-1945): repercussions polítiques; les cadenes d’evasió; Andorra i el Maquis 
antifranquista. 

 
 
UNITAT 6: La terciarització de l’economia andorrana. 
Continguts: Evolució de la població al segle XX; evolució de l’economia: bases de 
desenvolupament, terciarització a partir de 1933 i consolidació a partir de 1960. el turisme. 

 
 
UNITAT 7: Evolució política 
Continguts: La reforma de les institucions dels anys 1970; la reforma del Consell 
General; la reforma en mans dels Coprínceps; El procés cap a la Constitució de 1993. 
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3. CRITERIS D’AVALUACIÓ 

.     1.  Saber elaborar un eix cronològic amb les etapes de la història 
 

2. Explicar les repercussions per Andorra de la revolució francesa i de les guerres 
carlines espanyoles. 
 

3. Conèixer les bases de la població, l’economia i la societat al segle XIX 
 

4. Explicar les bases del desenvolupament econòmic al primer terç del segle XX 
 

5. Entendre la importància de FHASA en l’evolució socioeconòmica d’Andorra 
 

6. Explicar les conseqüències de les 2 grans guerres a Andorra 
 

7. Conèixer les bases del desenvolupament econòmic a partir de 1960 
 

8. Conèixer l’estat de l’economia i l’evolució de la població a l’actualitat 
 

9. Explicar les reformes polítiques del país a les dècades dels 70 i 80 
 

10. Definir què és un estat e dret, democràtic i social 
 

11. Definir què és un Coprincipat Parlamentari 
 

12. Explicar què és una Constitució 
 
      13. Definir les característiques principals dels òrgans de govern: els Coprínceps, el 
Consell     General i els tribunals de Justícia. 

 
 
 

 UD1 UD2 UD3 UD4 UD5 UD6 UD7 
CA1   X  X X X X X X 

CA2   X       

CA3  X X     

CA4    X    

CA5    X    

CA6     X   

CA7      X  

CA8      X  

CA9       X 

CA1O       X 

CA11       X 

CA12       X 

CA13       X 

 
 

. 

4. CRITERIS DE QUALIFICACIÓ  

 
La nota de cada una de les tres avaluacions, s’aprova si la nota no és inferior a 5 i s’obté per 
la mitjana ponderada de totes les notes de què es disposen a l’avaluació. 
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Nota de coneixements = 80% 
Nota d’actitud = 20% 
 
La nota de coneixements s’obté a partir de: 
Nota d’exàmens = 50% 
Nota de controls, treballs, exposicions orals, produccions escrites, esquemes, 
activitats didàctiques... = 30% 
 
La nota d’actitud s’obté del resultat de 8 indicadors d’ avaluació: 
 
1.- Portar el material necessari. 
2.- Bon comportament 
3.- Presentació acurada de la llibreta i de les activitats didàctiques. 
4.- Bon rendiment valorant l’esforç i la constància i regularitat a les classes. 
5.- Aportar retalls de notícies sobre l’actualitat en tots els àmbits. 
6.- Col�laborar de manera activa i participativa a classe. 
7.- Valorar el treball de recerca. 
8.- Respecte i tolerància a la diversitat d’opinions, al treball dels altres i al propi i a la diversitat 
cultural. 
 
 

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

 

 

5. ACTIVITATS DE RECUPERACIÓ  

 
Recuperació 
 

Recuperació d’avaluacions pendents 

L’alumne podrà recuperar les avaluacions pendents mitjançant una prova escrita al final de 
cada avaluació i l’elaboració d’un dossier de recuperació que es penjarà a la plataforma 
educativa EDUCAND. El temari serà el que faci referència a l’avaluació pendent.   

 

Proves finals 

En el cas de tenir alguna avaluació suspesa, es farà la mitjana aritmètica de les tres 
avaluacions, el resultat de les quals haurà de ser un cinc o superior. Si la mitjana és inferior 
a cinc, l’alumne haurà de presentar-se a la prova extraordinària de setembre.  

 

Convocatòria extraordinària. 

Els/les alumnes que els hi quedi la matèria suspesa al  juny i l’hagin de recuperar en 
convocatòria extraordinària, el/la professor/a donarà un dossier d’activitats  de totes les unitats 
didàctiques del curs a recuperar que l’alumne/a haurà de realitzar i que es penjarà a la 
plataforma educativa EDUCAND. Aquest dossier d’activitats didàctiques equival a un 20% de 
la nota final i el 80% restant correspon a una prova escrita a realitzar. En la prova escrita 
l’alumne/a s’examinarà dels objectius mínims de la matèria. 
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Matèries pendents de cursos anteriors 

L’alumne/a podrà presentar-se a les recuperacions de pendents un cop el centre hagi 
establert el calendari de recuperacions de pendents. L’alumne/a realitzarà les activitats 
didàctiques d’un dossier, que es penjarà a la plataforma educativa EDUCAND,  que 
representarà el 20% de la nota i farà una prova escrita on posarà en pràctica els 
coneixements que ha treballat en el dossier (objectius mínims) i la sota de la prova escrita 
representarà el 80% de la nota final. 

 


