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PROVA PER L’OBTENCIÓ DEL GRADUAT EN EDUCACIÓ 
SECUNDÀRIA OBLIGATÒRIA (GESO) 

MATÈRIA CIÈNCIES SOCIALS 
CONTINGUTS Tema 1 Crisi de l’ Antic Règim i la Revolució Francesa 

1.1. Saber comprendre la crisi de les estructures de l’Antic Règim a            
finals del segle XVIII. 

1.2. Saber enumerar i explicar les causes de la Revolució          
Francesa. 

1.3. Saber explicar les característiques més importants del sistema         
polític liberal que sorgí amb la Revolució Francesa: sobirania,         
divisió de poders, forma de govern, drets i llibertats individuals. 

14. Saber explicar perquè els exèrcits de Napoleó van difondre per           
Europa alguns dels principis de la Revolució Francesa. 

1.5.Saber identificar els trets més característics de la remodelació         
europea segons el Congrés de Viena. 

Tema 2 La Revolució Industrial i el procés d’ industrialització 

2.1. Identificar els canvis que van fer possible la Revolució          
Industrial: revolució demogràfica, agrícola, tecnològica i energètica. 

2.2. Saber descriure el procés d’ industrialització i el seu impacte en            
el món dels transports. 

2.3. Conèixer els trets característics de la Revolució Industrial a          
Catalunya. 

2.4. Identificar les conseqüències socials de la industrialització: les         
noves classes socials, burgesia i proletariat. 

Tema 3. La Primera Guerra Mundial 

3.1.Saber definir colonialisme, les causes que el van provocar i els           
efectes que se’n deriven. 

3.2. Identificar les causes de la Primera Guerra Mundial. 

3.3. Identificar la composició dels dos bàndols enfrontats i saber          
descriure les fases de la guerra. 
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3.4. Enumerar i explicar els acords dels Tractat de Versalles. 

3.5. Quins efectes demogràfics, materials, territorials i polítics va         
tenir la Gran Guerra. 

Tema 4. La Segona República Espanyola 

4.1. Conèixer els principals fets de la Segona República Espanyola          
(1931-1936). 

4.2. Identificar els principals fets de la Generalitat Republicana         
(1931-1939). 

4.3.Saber els principals fets de la Guerra Civil Espanyola         
(1936-1939). 

Tema 5. La Segona Guerra Mundial: causes i conseqüències 

5.1. Saber identificar els trets més importants de la situació europea           
abans de la guerra: l’ ascens del feixisme, la por a la Revolució             
Soviètica, l’ impacte de la crisi econòmica derivada del crac de           
1929, la resposta dels règims democràtics davant l’ expansió         
territorial de Hitler. 

5.2. Enumerar i explicar les causes de la Segona Guerra Mundial. 

5.3. Identificar els països que van participar en cadascun dels dos           
bàndols i conèixer les fases de la guerra. 

5.4. Enumerar i explicar les conseqüències de la Segona Guerra          
Mundial: demogràfiques (balanç de pèrdues humanes, ferits, les        
bombes atòmiques l’ impacte de l’ holocaust), materials, polítiques. 

5.5.En relació als efectes polítics, saber explicar el procés de          
descolonització (què va ser, quan es va produir , quines parts del            
món es van veure afectades) i la Guerra Freda (què va ser, en             
quins dos bàndols va quedar dividit el món, quines potències els           
lideraven, quines diferències ideològiques i polítiques els       
diferenciaven, quins conflictes van esclatar fora dels territoris dels         
EEUU i de l’ URSS relacionats amb la Guerra Freda). 

Tema 6. La dictadura de Franco a Espanya (1939-1975)  

6.1. Identificar les característiques principals de la dictadura        
franquista. 
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6.2. Conèixer les etapes en què es divideix el franquisme. 

6.3.Conèixer la situació de Catalunya sota el franquisme. 
 

COMPETÈNCIES Les competències que es treballen són:  
CB1: analitzar els canvis i les continuïtats dels fets o fenòmens           
històrics per comprendre’n la casualitat històrica. 
CB3: Interpretar que el present és producte del passat, per          
comprendre que el futur és fruit de les decisions i accions actuals. 
CB4: Identificar i valorar la identitat individual i col·lectiva per          
comprendre la seva intervenció en la construcció de subjectes         
històrics. 
CB12:Participar activament i de manera compromesa en projectes        
per exercir drets, deures i responsabilitats propis d’una societat         
democràtica. 
 

CRITERIS 
D’AVALUACIÓ 
(especificar 
mínims) 
 
 

Les preguntes que l’ alumna/e haurà de respondre es relacionen          
directament amb els continguts que s’ han especificat, per tant els           
diferents enunciats de les proves inclouen les diferents accions que          
concreten què han de saber de cada tema. 

Pel que fa al format dels enunciats, l’ alumna/e pot haver de:            
completar un esquema, definir conceptes, substituir punts per        
paraules en un text, comparar fets a partir d’ una graella,           
discriminar informació amb les lletres (F) o (V), comprendre un text i            
respondre preguntes. 
 

MATERIAL 
NECESSARI 
PER FER LA 
PROVA (si 
s’escau) 

 

 


