
CRITERIS D’AVALUACIÓ CIÈNCIES SOCIALS PER OBTENIR EL 
GRADUAT EN ESO 2020-21 
 
 
L'alumnat haurà de fer un dossier a mà i entregar-ho el dia de la prova. 
El dossier tindrà un resum de cada tema amb un mínim de dues cares cada 
tema,  seguint l'esquema següent: 
   - Causes  
   - Descripció dels fets principals 
   - Conseqüències 
   - Ha de sortir en el resum les principals dades i personatges.  
 
L'examen estarà basat en aquests temes (no es podran tenir durant la realització de les 
proves)  
El dossier té un pes a la nota del 40% i la prova el 60%.  
 
Examen: 
Tria de cada bloc un tema i desenvolupa amb un mínim d'una cara explicant les 
causes, fets i conseqüències i posant la cronologia més important.  
 
Bloc 1 Tema 1 i 2 
Bloc 2 Tema 3, 4 i 5 
Bloc 3  tema 6 i 7  
 

Relació de continguts fonamentals de Socials (4t. D’ESO) 
 

• Tema 1: El segle XVIII: La crisi de l’Antic Règim.  ( Economia agrària, societat 
estamental, monarquia absoluta, pensament il·lustrat, la revolució americana i la 
monarquia borbònica a Espanya). 

 

• Tema 2: La revolucions liberals i els moviments nacionalistes (1789-1871). ( La 
revolució francesa, el període napoleònic i els moviments nacionalistes). 

 

• Tema 3: La industrialització de les societats europees. ( El sorgiment de la 
industria, la seva expansió, el capitalisme industrial, i la nova societat industrial). 

 

• Tema 4: Historia d’Espanya i Catalunya al segle XIX. ( Etapes de la evolució 
política, desenvolupament de la agricultura, de la industria, i la societat 
espanyola i catalana del segle XIX). 

 

• Tema 5: L’època del imperialisme.( Factors impulsors del imperialisme, 
conseqüències de la colonització i la primera guerra mundial). 

 

• Tema 6: La crisi de les democràcies i la segona guerra mundial. (La crisi del 
1929, El feixisme i el nazisme, Causes i contendents de la segona Guerra 
Mundial i conseqüències de la segona Guerra Mundial). 

 

• Tema 7: La guerra Freda i el món actual. ( La guerra freda i la coexistència 
pacífica, el nou ordre internacional, conseqüències de la economia globalitzada i 
els conflictes del món actual 


