
 

Decret 187/2015, de 25 d’agost. 

DEPARTAMENT: Humanitats. 

ÀMBIT: Social. 

MATÈRIA: Ciències Socials, Geografia i Història.   

NIVELL: 4t ESO 

Per aconseguir l'assoliment de les competències , a la matèria de Ciències Socials es treballaran els següents continguts:  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CONTINGUTS : 
PRIMER TRIMESTRE 
SEGON TRIMESTRE 
TERCER TRIMESTRE 

 

El món contemporani  

o La transició del feudalisme al liberalisme a l’Europa occidental. La Guerra de 
Successió espanyola i les seves conseqüències. La Il·lustració (idees, art i ciencia). 

o Canvis econòmics, socials i demogràfics en l’origen de la Revolució Industrial a 
Anglaterra i la seva extensió a la resta d’Europa, valorant el seu èxit o fracàs a 
Espanya i les seves conseqüències socials. 

o El liberalisme i les revolucions burgeses dels segles XVIII i XIX. Els nacionalismes. 
El catalanisme polític. Art i ciència en el segle XIX. 

o La segona revolució industrial. Naixement i evolució del moviment obrer. El 
socialisme i l’anarquisme. L’imperialisme. 

o Causes, desenvolupament i conseqüències de la Primera Guerra Mundial. La 
Revolució Russa. La Restauració a Espanya i la Dictadura de Primo de Rivera. 
Evolució del catalanisme polític i la Mancomunitat de Catalunya. Ciència i art al segle 
XIX i primer terç del segle XX. 

o Evolució econòmica del període d’entreguerres (1918-1939). Democràcia i 
dictadures. El feixisme i el nazisme. Evolució de l’URSS. La II República. Evolució 
política, social i econòmica durant la Catalunya Autònoma (1931-1936). La Guerra 
Civil espanyola. 

o Causes, desenvolupament i conseqüències de la Segona Guerra Mundial. 
L’extermini de jueus i la persecució d’altres col·lectius. La Guerra Freda i la 
descolonització. La dictadura de Franco. Evolució econòmica fins a la crisi del petroli. 

o Evolució del capitalisme, la fi de la Guerra Freda, la reunificació d’Alemanya i la 
dissolució de l’URSS. La transició política a Espanya (1975-1982). La recuperació de 
la Generalitat. 
  
El món actual  

o Els lligams entre present i passat: continuïtats i canvis a l’Europa del segle XX al 
XXI. 

o Els reptes de la democràcia a l’actualitat. . 

o Focus de conflicte en el món actual. Els conflictes bèl·lics i les seves causes i 
conseqüències polítiques i econòmiques. 

o Resolució de conflictes. Funció de la memòria històrica.  

 

 

 

AVALUACIÓ. 

 
 

La nota final de la matèria de Ciències Socials  dels alumnes s’obté de la nota procedent de les Activitats d’avaluació de les competències de la 

matèria + la nota procedent de l’avaluació de la competència personal i social.  

 

a. Activitats d’avaluació de les competències de la matèria: són totes aquelles proves o activitats que avaluen l’assoliment de la 

matèria. En aquestes activitats els alumnes també treballaran les competències transversals  digital i comunicativa. Comporten el 80% 

de la nota dels alumnes.  

 

b. Activitats d’avaluació de la competència transversal personal i social: tindrà un valor del 20% de la nota global de la matèria.  

 

 

NOTA DE LA MATÈRIA = 80% AVALUACIÓ COMPETÈNCIES MATÈRIA + 20% AVALUACIÓ COMPETÈNCIA PERSONAL I SOCIAL.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=701354&language=ca_ES


a. Activitats d’avaluació de les competències de la matèria : 80% 

 

  

1.     Dimensió 1. Històrica 

L’alumnat ha de ser competent en: 

-Conèixer i comprendre el temps passat per entendre el temps present. 

-Tenir un esperit crític per poder valorar els processos dels diversos entorns socials. 

-Saber situar en el temps i en l’espai els fets històrics rellevants (història contemporània). 

-Saber utilitzar el vocabulari històric específic.  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Criteri de puntuació 

  

En cada unitat didàctica, 

el professor/a tindrà en 

compte quines 

d’aquestes activitats es 

duran a terme, i el pes 

que tindrà cadascuna 

d’elles. El pes total 

d’aquestes activitats serà 

el 80%. 

ACTIVITAT / INSTRUMENT D’AVALUACIÓ 

Treball cooperatiu 

Kahoot 

Mapes conceptuals 

Timeline 

Treballar pel·lícules 

Glossari 

Interpretar textos històrics i produir textos argumentatius històrics simples 

Interpretar mapes històrics 

Presentacions orals (vídeos, power-point, prezi...)( inclou sortida curricular) 

Llibre de lectura: El cap Seattle 

Activitats d’avaluació ( inclou sortida curricular) 

  

2.     Dimensió 2. Geogràfica 

L’alumnat ha de ser competent en: 

-Saber situar els fets històrics en el context geogràfic. 

  

ACTIVITAT / INSTRUMENT D’AVALUACIÓ 

Mapes 

  

3.     Dimensió 3. Cultural i artística 

L’alumnat ha de ser competent en: 

-Identificar característiques dels corrents artístics dels segles XIX i XX. 

-Saber utilitzar el vocabulari cultural i artístic específic. 

  

ACTIVITAT / INSTRUMENT D’AVALUACIÓ 

Treball cooperatiu 



Mural 

Presentació oral ( power-point, prezi...) 

Activitats d’avaluació del moodle 

 

   4.    Dimensió 4. Ciutadana 

L’alumnat ha de ser competent en: 

-Reflexionar sobre els conflictes. 

-Ser tolerants i respectuosos davant la diversitat. 

-Conservar i vetllar el  patrimoni artístic i cultural . 

  

ACTIVITAT / INSTRUMENT AVALUACIÓ 

Activitats de reflexió sobre els valors treballats amb vídeos, 

debats, texts i notícies de diaris 

  

 

 

 


