
ÀMBIT: Social NIVELL:  4rt ESO

MATÈRIA: Història ÀREA: Ciències Socials

Objectius competencials
Els objectius enumerats permetran avaluar les competències pròpies de l’àmbit juntament amb
les competències transversals:
• Reconèixer els mecanismes essencials que regeixen el funcionament dels fets socials i
econòmics  dins  de  l’estructura  de  la  societat  del  món  contemporani,  d’aquesta  manera,
comprendre i  saber  analitzar els problemes més urgents de les societats contemporànies (la
immigració, la globalització, les desigualtats socioeconòmiques, etc.)
• Adquirir i utilitzar el vocabulari específic de l’àrea amb precisió i rigor.
• Obtenir  i  relacionar informació de fonts de diversos tipus i  saber manejar i  interpretar
correctament diversos instruments de treball geogràfic i històric com les gràfiques, els mapes, les
sèries estadístiques, els textos històrics, les imatges o fotografies històriques, etc.
• Utilitzar les noves tecnologies d’informació i de la comunicació per a la cerca, la gestió i el
tractament de la informació.

Competències Bàsiques
Les qualificacions finals  del  curs faran referència  al  grau d’assoliment  de les  competències
següents.

Específiques de l'àmbit social:

Dimensió Històrica

• Competència 1.  Analitzar  els  canvis  i  les continuïtats dels  fets  o fenòmens històrics per
comprendre’n la causalitat històrica. 

• Competència  2.  Aplicar  els  procediments  de la  recerca històrica  a partir  de  preguntes i
l’anàlisi de fonts. 

• Competència 3. Interpretar que el present és producte del passat, per comprendre que el
futur és fruit de les decisions i accions actuals.

• Competència 4. Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per comprendre la seva
intervenció en la construcció de subjectes històrics. 

Dimensió Cultural i Artística

•  Competència 8. Analitzar les manifestacions culturals i relacionar-les amb els seus creadors
i la seva època, per interpretar les diverses cosmovisions i la seva finalitat.

•  Competència  9.  Valorar  el  patrimoni  cultural  com  a  herència  rebuda  del  passat,  per
defensar-ne la conservació i afavorir que les generacions futures se l’apropiïn. 

Dimensió Ciutadana 

• Competència 11. Formar-se un criteri propi sobre problemes socials rellevants mitjançant un
pensament crític 
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Dels àmbits transversals (Digital / Personal i Social)

Àmbit digital

• Competència  2.  Utilitzar  les  aplicacions  d’edició  de  textos,  presentacions  multimèdia  i
tractament de dades numèriques per a la producció de documents digitals.

• Competència 8. Realitzar activitats individuals o en grup tot utilitzant eines i entorns virtuals
de treball col·laboratius.

Àmbit personal i social

• Competència 1. Prendre consciència d’un mateix i implicar-se en el procés de creixement
personal.

• Competència 2. Conèixer i posar en pràctica estratègies i hàbits que intervenen en el propi
aprenentatge.

• Competència 4. Participar a l’aula, al centre i a l’entorn de manera reflexiva i responsable

Àmbit lingüístic

• Competència 5. Escriure textos de tipologia diversa i  en diferents formats i suports amb
adequació, coherència, cohesió i correcció lingüística.

• Competència 6. Revisar i corregir el text per millorar-lo, i tenir cura de la seva presentació
formal.

Continguts clau
Els continguts clau, directament vinculats a les competències esmentades són els següents:
• CC1. Textos de les ciències socials descripció, explicació, justificació, interpretació i 

argumentació, i vocabulari propi.
• CC5. Fonts primàries i secundàries. Fiabilitat i idoneïtat de les fonts. Interpretació i contrast 

de les fonts històriques. Els arxius. 
• CC6. Vincles entre el passat, el present i el futur. L’empatia històrica. 
• CC9. El passat i el present de Catalunya en el context d’Espanya i d’Europa. 
• CC12. Les manifestacions artístiques en el seu context històric. Valoració estètica. Estils i 

llenguatges expressius. 
• CCD9. Eines d’edició de documents de text, presentacions multimèdia i processament de 

dades numèriques.

Criteris d’avaluació
A continuació es presenta els criteris d’avaluació que té com a finalitat proporcionar a l’alumnat
les competències:
1. Analitzar les causes i  les conseqüències de la Guerra de Successió a la  monarquia
hispànica.
2. Analitzar i descriure la successió dels fets més importants i significatius de la primera
fase de la  Revolució Industrial  així  com la simultaneïtat  dels  fenòmens històrics de diversa
índole (demogràfica, social, econòmica) que es produeixen en el seu desenvolupament.
3. Explicar  críticament  els  fets  més  rellevants  de  la  Revolució  Industrial  i  les  seves
interconnexions  causals,  tot  identificant  i  comentant  elements  substantius  d’aquests  fets  a
través de fonts diverses
4. Argumentar  les raons que permeten contraposar  valoracions  diferents a propòsit  del
grau de triomf o fracàs de la Revolució Industrial a Espanya.
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5. Exposar  les  diferències  entre  l’Antic  Règim i  el  liberalisme parlamentari  i,  si  escau,
establir aquestes diferències a partir de fonts textuals.
6. Descriure i analitzar els trets més definitoris de la Il·lustració.
7. Sintetitzar  les  idees  principals  del  liberalisme  i  del  nacionalisme  amb  relació  als
principals  fets  emancipadors  representats  per  les  revolucions  burgeses  del  segle  XIX,  la
independència de l’Amèrica hispànica i les unificacions polítiques d’Alemanya i Itàlia.
8. Identificar  i  contrastar  les  idees  principals  del  socialisme  i  l’anarquisme  i  la  seva
influència en el naixement del moviment obrer.
9. Descriure els principals fets de la Primera Guerra Mundial tot explicant-ne les causes
entre les quals cal destacar l’imperialisme i les conseqüències.
10. Descriure esquemàticament els fets principals de la Revolució Russa tot establint  les
relacions pertinents amb la Primera Guerra Mundial.
11. Sintetitzar a partir del comentari d’un eix cronològic els principals fets de la Restauració
espanyola i de la Dictadura de Primo de Rivera.
12. Descriure i  analitzar  l’evolució del  catalanisme polític  al  primer  terç  del  segle XX tot
assenyalant les principals realitzacions de la Mancomunitat de Catalunya.
13. Descriure i  analitzar els fets i  processos més rellevants de l’economia en el  període
d’entreguerres comentant i argumentant les anàlisis a partir de fonts gràfiques i estadístiques
14. Descriure i analitzar les idees principals del feixisme i el nazisme, les raons històriques
del seu auge i la implicació que van tenir en l’evolució política d’Europa i Amèrica en el període
d’entreguerres (1918-1939), inclosa l’evolució de l’URSS en el mateix període, tot comentant
fonts gràfiques i textuals.
15. Exposar de manera ordenada i crítica els principals fets rellevants de les polítiques de la
II  República  espanyola  incloent-hi  la  lluita  pel  sufragi  femení  i  l’evolució  de  la  Catalunya
Autònoma.
16. Descriure i analitzar les fases militars de la Guerra Civil espanyola, els bàndols, causes i
conseqüències, així com els problemes de les dues rereguardes durant el conflicte bèl·lic tenint
present el context europeu i internacional.
17. Descriure els principals fets de la Segona Guerra Mundial, tot explicant-ne la jerarquia
causal,  comentant-ne  diversos  aspectes  cartogràfics  genèrics  de  la  seva  evolució  militar  i
analitzant les seves repercussions o conseqüències.
18. Explicar  les  causes  que  van  fer  possible  l’establiment  de  la  dictadura  franquista  a
Espanya i descriure la seva evolució.
19. Situar raonadament en l’espai geogràfic els fets més importants i significatius que es
corresponen a la primera fase de la Revolució Industrial.
20. Situar  raonadament  en  l’espai  geogràfic  els  fets  i  el  seu  dinamisme  amb  relació  a
l’imperialisme de finals del segle XIX i principis del XX, en especial pel que fa al repartiment
d’Àfrica.
21. Comentar a grans trets un mapa genèric d’Europa d’algun moment de la Primera Guerra
Mundial.
22. Contrastar i explicar el mapa d’Europa immediatament abans i després de la Segona
Guerra Mundial.
23. Explicar les conseqüències socials de la Revolució Industrial, especialment en les dones
i els infants, i comparar-ho amb la situació actual
24. Valorar els esforços fets tant en la Primera Guerra Mundial com en la Segona per arribar
a consensos que aturessin o pal·liessin els horrors dels conflictes bèl·lics.
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Instruments d'avaluació
Els instruments per avaluar el procés d’aprenentatge que utilitzarem seran els següents:
• La qualificació s’obté de la prova escrita, les activitats del llibre, treballs escrits i exposició

oral. Aquestes proves estan planificades segons la gradació dels criteris d’avaluació.
• Per avaluar a l’alumnat s’utilitzarà tot un seguit de recursos com proves escrites, activitats
del llibre, exposicions orals i treballs escrits.
• Quan una competència no sigui assolida en una unitat, hi haurà una activitat resum de tota
la unitat que permetrà la recuperació de la mateixa.
• L’alumnat amb un Pla Individual o Adaptació Curricular, la seva qualificació vindrà marcada
pel seu PI o AC, essent la qualificació màxima un assoliment notable.
• Pel que fa als treballs escrits com exposicions orals, caldrà presentar-los en la data que fixi
el professor i amb les condicions marcades. Les correccions dels treballs que vagin realitzant-se
al llarg del curs s’avaluaran en funció del criteris d’una rúbrica que tindrà l’alumnat.
• En cas de confinament, l'alumnat haurà de connectar-se a les franges horàries assignades
pel centre on és obligatori encendre la càmera web i tenir un aspecte adient com si fos a classe.
En cas contrari i reiteratiu de no connexió, se li podrà davallar la qualificació final fins a 1 punt.
• Les proves escrites que no puguin realitzades en les dates fixades pel professor per
raons justificades es realitzaran durant les classes.

Qualificacions
Els termes que utilitzarem per valorar el grau d’assoliment de les competències indicades, i la 
seva correspondència numèrica és la següent:
• AE: Assoliment Excel·lent (9 - 10)
• AN: assoliment notable (7 - 8)
• AS: assoliment satisfactori (5 - 6)
• NA: no assoliment (1 - 4)
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